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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Závěrečná práce Veroniky Kadlecové odpovídá zadání bakalářské práce

2. Jak hodnotíte záverečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Práce má vhodně zvolenou strukturu, jednotlivé části na sebe logicky navazují. Kapitoly v teoretické
části jsou zpracovány dostačujícím způsobem a tvoří vhodný podklad pro experimentální část. V
experimentální části jsou popsány všechny postupy a charakterizace, které autorka naznačila v cílích
své bakalářské práce. Práci by prospěla v teoretické části kapitola o antibakteriálních testech.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Práce je členěna na Teoretickou a Experimentální část, v Teoretické části se zabývá popisem a
strukturou jílových minerálů a kaolinitem, který je jedním z hlavních materiálů používaným v
Experimentální části. Dále popisuje chlorhexidin a jeho vlastnosti a vybrané bakteriální kmeny, na
kterých byly připravené kompozity testovány. V Teoretické části popisuje metody přípravy
antibakteriálních kompozitů a jejich charakterizaci pomocí metod SEM, FTIR a XRD. Výsledky
přípravy antibakteriálních materiálů potvrdila provedením testů na třech vybraných
mikroorganismech vyskytujících se běžně v lidském organismu. Práce má celkem 47 stran, je
přehledná, doplněna seznamem literatury a seznamem zkratek, chybí seznam obrázků a tabulek.
Obrázky v textu jsou srozumitelné a v dostatečné kvalitě.

4. Poznámky a kritické připomínky:
K práci mám několik drobných poznámek a připomínek:
1. Na stránce 12 uvádí autorka termín nulová toxicita, je tento pojem odborným termínem?
2. V práci běžně autorka uvádí pojem IČE, čímž zřejmě myslí FTIR, předpokládám, že si již
uvědomila, že tato zkratka se nepoužívá, i když si to takto pojmenovala a definovala v seznamu
zkratek. Jedná se o hovorové pojetí metody FTIR. Běžně se používá FTIR metoda, IR metoda nebo
IČ metoda.
3. V práci se občas objevuje popis situace v 2. osobě čísla množného, v technickém textu se používá
neutrální označení třetí osoby.
4. Citace nejsou vždy uvedeny zcela správně, většinou (pokud se zrovna nehovoří o konkrétní práci),
se uvádí citace na konci věty.
5. Skutečně si pod pojmem exfoliace představuje autorka rozpad větších agregátů na menší částice?
Může autorka vysvětlit znovu pojem exfoliace a rozpad agregátů?
7. Na stránce 23 píše o absorpci Cu(2+) do jílové struktury, skutečně hovoříme o absorpci? Jaký je
rozdíl mezi absorpcí a adsorpcí?
6. V případě česky psaného textu bych doporučila místo cetylpyridinium a cetyltrimethylammonium
použít systematické substituční názvosloví - hexadecylpyridinium a hexadecyltrimethylammonium.
Může autorka definovat komisi kvartérní amoniovou sůl?
7. V tabulce 4 chybí jednotka, přestože je uvedena v textu.
8. V obrázku 5 jsou zcela zbytečné kontury.
9. Můžeme hovořit odborně o zabití bakterie,(strana 25)?

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Bakalářská práce, jak je zdůrazněno například na straně 25, přináší nové poznatky v oblasti využití a
modifikaci kaolinitu, vzhledem k tomu, že podobné výsledky ještě nebyly publikovány. Kaolinit je,
na rozdíl od montmorillonitu a vermikulitu, dostupný v České republice, lze tedy dosažené výsledky
v budoucnu určitě aplikovat i v praxi.



6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Studijní prameny jsou vybrany adekvátním způsobem. Doporučuji se vyhnout v budoucích
vědeckých publikacích citování webových stránek typu doktorka.cz. Studentka uvádí 50 literárních
zdrojů, z toho cca 27 je zahraniční odborná literatura.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Z hlediska jazykové stránky a úpravy je práce na velmi dobré úrovni, vyjma drobných pochybení
zmíněných výše.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Výsledky práce mohou být zcela jistě publikovány v zahraničním odborném tisku, jejich velkým
přínosem je budoucí možná aplikace v oblasti využívání antibakteriálních materiálů.
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