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Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Hodnotí se splnění všech zadaných úkolů.

Posuzovaná diplomová práce se zabývá využitím biosyntetizovaných zlatých nanočástic 
k hydrolýze nervově paralytických bojových látek. Cíle uvedené v zadání práce autorka splnila. 

---------------------------

Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých 
částí práce, případně jejich úplnosti?

Závěrečná práce je kompletní, přehledná a její kapitoly a dílčí části na sebe logicky navazují tak, 
aby poskytly jak v teoretické části tak v praktické části teoretické části práce přehled o pracovávané 
problematice. Výsledky experimentální části jsou interpretovány v samostatné kapitole za pomoci 
přehledných tabulek a grafů. Použité termíny a zkratky jsou přehledně definovány a dodržovány.

---------------------------

Základní zhodnocení závěrečné práce.

Diplomová práce se zabývá aplikací moderních technologií – biosyntetizovaných zlatých nanočástic
k řešení problémů dekontaminace roztoků vzniklých kontaminací vybranými nervově paralytickými
látkami. Použití nanočástic jako katalyzátorů se jeví jako účinný a šetrný způsob pro likvidaci 
kontaminací bojovými chemickými látkami. Předložená závěrečná práce se v teoretické části 
podrobně zabývá problematikou nervově paralytických látek - jejich zařazením, charakteristikou, 
rozdělením, mechanismem toxicity, detekcí a degradací. Dále jsou v práci popsány podrobně 
aplikace nanomateriálů k dekontaminaci těchto vysoce toxických látek. Autorka v závěru teoretické 
části popisuje způsob biosyntézy nanozlata, jeho fyzikálně-chemické vlastnosti, katalytické 
schopnosti a příklady praktických aplikací použití nanozlata jako katalyzátoru. V experimentální 
části pak autorka využívá vlastní biosyntetizované nanočástice zlata pomocí vodní řasy 
Mallomonas kalinae k testování jejich katalytické účinnosti pro hydrolytickou dekontaminaci dvou 
vybraných nervově paralytických látkek a to somanu a látky VX. Tyto zlaté nanočástice jsou také v 
experimentální části podrobně zkoumány pomocí transmisní elektronové mikroskopie, atomové 
emisní spektrometrie s ICP a RTG-difrakce. Práce prokázala katalytický účinek nanočástic zlata na 
katalýzu hydrolýzy obou testovaných NPL zajímavý byl také vyšší katalytický účinek čisté biomasy
buněk řasy Mallomonas kalinae na degradaci látky VX oproti směsi biomasy a nanozlata. 

------------------------------

Jiné poznatky, kritické připomínky.

Závěrečná práce by mohla být vylepšena a promyšlena v následujících detailech:

1) V názvu práce je použit pojem bojové látky, nebál bych se použít termínu bojové chemické 
látky, nebo nervově paralytické látky (NPL), které jsou více konkrétní a označují lépe 
zaměření práce.



2) V práci by bylo vhodné doplnit, pokud možno v odstavci 1.1 do druhé věty  Ty se “dále“...., 
další drobná připomínka je, že v úvodu experimentální práci je pouze systematické jméno 
organismu bez uvedení jeho zařazení mezi řasy to stejné je i v názvu kapitoly 5.1.1. 

3) V kapitole 1.5. je nevhodně formulovaná věta „NPL způsobují inhibici acetylcholinu.“ NPL 
způsobují inhibici funkce enzymu acetylcholinesteráza a nikoli substrátu (acetylcholinu). 
Chyba se opakuje v dalších větách i v popisu obrázku 3. Dále je v obrázku č. 3 pravopisná 
chyba v popisu barevného označení částí NPL.

4) V příloze A na str. 63 je zavádějící popis tabulky – jedná se o pokles koncentrace substrátu  
pro hydrolýzu tj. somanu v čase a nikoli pokles koncentrace katalyzátoru v čase – správnější
znění popisku by tedy znělo „Tabulka uvádějící procentuální zastoupení klesající 
koncentrace somanu o objemu 1 μl a 5 μl v závislosti na přítomnosti jednotlivých 
katalyzátorů.“ Stejná chyba je i na straně 67 – příloha C.

5) k prekoncentraci hydrolytických produktů NPL byla použita metoda mikroextrakce na tuhou
fázi (SPME) – z popisu metodiky není jasné, zda šlo o přímou nebo nepřímou SPME. 

6) Vzhledem k tomu, že rychlost hydrolýzy NPL je závislá na teplotě předpokládám, že stejné 
to bude i s katalyzovanou hydrolýzou. Byla během testů sledována teplota kromě doby 
přípravy vzorku k analýze na GC-MS?

----------------------

Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Mimo jiné zhodnoťte i původnost práce.

Jedná se o velmi pěkně zpracovaný prvotní výzkum využití vlastních biosyntetizovaných nanočástic
zlata jako katalyzátory hydrolýzy pro dekontaminaci bojových chemických látek. Tato metodika 
zatím nebyla vyzkoušena ani publikována, takže bezesporu přináší zajímavé poznatky na poli 
dekontaminace vysoce toxických látek. 
----------------------------

Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Mimo jiné zhodnoťte, zda jsou citovány použité studijní prameny, zda jsou citace v textu na 
místě a všechny citované studijní materiály jsou v seznamu literatury.

Výběr a využití studijních pramenů odpovídá řešené problematice. Možná bych méně citoval 
publikaci č. 1 ale to je věcí autorky textu. 
--------------------------------------------

Hodnocení formální stránky.
Zhodnoťte jazykovou stránku i formální zpracování

V práci se vyskytuje pouze několik překlepů, chyb v interpunkci a skloňování přídavných jmen 
vzniklých patrně při přepisování textu. Věty jsou napsány srozumitelně a jsou dobře stylizovány. 
Jedinou poznámku mám k popisku grafu na obr. 16 kde není u matrice 1, 2 a 3 uvedeno její složení, 
které musí čtenář dohledat v tabulce 12. Obr. 18 i další tuto informaci již obsahují. Nejedná se však 
o zásadní prohřešky, která by výrazně snižovaly srozumitelnost práce.
----------------------------------------

Jaký je způsob využití práce?



Jsou výsledky práce prakticky využitelné, resp. jsou již využívány? Doporučujete výsledky 
práce publikovat?

Výsledky práce budou bezpochyby prakticky využitelné po dalším zkoumání a vývoji prostředku, 
který by obsahoval nanočástice zlata pro použití při likvidaci vojenských zátěží popřípadě zbytků 
chemických arzenálů. Je ji však třeba doplnit dalšími experimenty - testování průběhu katalyzované
hydrolýzy na reálných vzorcích pesticidů a také vzorků dalších reálných NPL, sledování vlivu pH, 
teploty, matrice atd. Pokračování experimentů a jejich optimalizace by jistě vedla k výsledkům 
publikovatelným v odborných časopisech s vysokým impakt faktorem, případně k možnosti 
patentového řízení.
----------------------------------------

Celkové hodnocení práce.
Zde uveďte, zda práci doporučujete nebo nedoporučujete k obhajobě; vlastní hodnocení 
závěrečné práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) uveďte na jiném místě.

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. Vzhledem k množství odvedené práce studentkou a její 
výborné koordinaci více řešitelů pro zpracování jednotlivých dílčích specializovaných úkolů 
(analýzy NPL na GC-MS, transmisní elektronové mikroskopie, AES-ICP a RTG-difrakce pro 
charakterizaci nanozlata) navrhuji hodnocení výborné.

V rámci diskuze při obhajobě této diplomové práce bych navrhoval odpovědět na následující 
dotazy:

1. Co je to Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o
jejich zničení a jaké je postavení zkoumaných nervově paralytických látek (soman a VX) 
v rámci této Úmluvy?

2. jaké moderní detektory používají jednotky „first reponders“ pro screening nervově 
paralytických látek – v práci jsou uvedeny pouze detekční prostředky pracující na 
chemickém a biochemickém principu?

3. Vysvětlete správně účinek nervově paralytických látek na přenos nervového vzruchu
4. Z práce je zřejmé, že sledování katalytických účinků bylo provedeno s velmi nízkými 

koncentracemi NPL. V případě dekontaminace reálných vzorků lze předpokládat také vyšší 
koncentrace těchto látek: 

a) dá se předpokládat, že budou připravené katalyzátory účinkovat i při  vyšších 
koncentracích těchto látek ve směsi s detergenty, odmořovacími činidly nebo zbytky 
prekurzorů (binární chemické munice)? 
b) jaká je odhadovaná finanční náročnost při dekontaminaci 1 m3 odpadní vody 
kontaminované somanem (300 μg/l - např. voda s peroxydovým činidlem Hvězda, 
zachycená např. po dekontaminaci hasičů) v porovnání s použitím běžných 
chlornanových směsí? - Vím, že jde o základní studii - ptám se zde na možnou aplikaci 
do praxe...
c) myslíte, že bude možno optimalizovat metodiku tak, aby byla schopna 
dekontaminovat NPL v kratším čase než desítky hodin?

5. Čím autorka vysvětluje lepší katalytickou schopnost hydrolýzy látky VX samotných buněk 
řasy Mallomonas kalinae oproti směsi buněk s částicemi nanozlata?

V Brně dne 2.6.2014 Mgr. Pavel Kukleta


