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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Bakalářská práce v rámci cílů vytýčených v zadání odpovídá v plném rozsahu.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně její struktury, návazností a úplnosti jednotlivých částí:
Práce je z větší části zaměřena na rozbor problematiky biliárních stentů a definování příčin, proč je
třeba řešit snížení funkčnosti průtoku tekutin ve stentu až k úplnému ucpání související s tvorbou
biofilmu. Kapitola 1.3.2. by měla být citlivě zařazena do části 2. pojednávající o antibakteriálních
kompozitech, jelikož je souhrnem možných řešení proti ucpávání stentové trubičky. Přibližně třetina
práce se týká experimentálních pokusů, které jsou naplánovány a vedeny přehledným a konkrétním
způsobem. Za touto části následuje seznam literatury s 37 odkazy, což považuji za postačující pro
tento typ závěrečné práce.

3. Poznámky a kritické připomínky:
V práci je několik špatně použitých pojmů: vermikulit ve vodném roztoku není roztok, uvedeno na
str.31, nebo amoniové soli jsou jedna bromidová a druhá chloridová, v experimentu je popsáno jen
sledování bromidových iontů a podobné nedopatření.
V tabulce 4 nerozumím sloupci hm.koncentrace, co znamená 100% koncentrace?
Jakého stupně interkalace vermikulitu se dosáhlo amoniovými solemi?
Proč byla pro testy antimikrobiální aktivity zvolena až 5% koncentrace uhlíkatých nanotrubiček?
Velmi vhodně byla zvolena mikroskopová analýza jak světelná s transmisní tak skenovací
elektronová mikroskopie. Je však těžké se orientovat v popiscích, když vzorky jsou popsaný jen čísly
bez dalšího konkrétního upřesnění typu vzorku.

4. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Použitá literatura byla vhodně zvolena jak po stránce počtu odkazu tak skladbou většinou odborné
zahraniční literatury v recenzovaných impaktovaných časopisech

5. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
K formální stránce práce nemám žádné výhrady, je sepsaná přehledně, logicky uspořádaná a obrázky
jsou čitelné v dostačujícím rozlišení.

6. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Zcela novým technologickým přístupem byly zpracovány nanokompozitní filmy s nanoplnivy.
Charakterizace těchto vzorku je obtížná a vyžadovala by ještě další mechanicko-fyzikální testy, které
by potvrdily možnost využití v biliárním stentu. Pozitívní je objev slušné bakteriocidity vzorků s
modifikovanými jíly, což je dobrá informace pro možnost využití kompozitu invitro, jelikož jíly jsou
obecně po živé organizmy neškodné.
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