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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Bakalářská práce odpovídá zadání v plném rozsahu. Jedná se o zcela novou problematiku, jejíž řešení
je v Centru nanotechnologuií na počátku. Z toho důvodu byly provedeny pouze vybrané testy a
charakterizace.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně hodnocení její struktury, návazností a úplností
jednotlivých částí:
Bakalářská práce je velmi dobře strukturována, v Teoretické části se autor věnuje problematice
žlučových cest, jejich onemocnění a léčbě pomocí stentů, dále je řešena oblast antibakteriálních
povrchů. V Praktické části je popsána příprava dvou polymerních nanokompozitů obsahujících plniva
na bázi modifikovaných vermikulitů a nanouhlíkatých nanotrubiček a jejich charakterizace pomocí
mikroskopických technik a antibakteriálních testů. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, práce
je přehledná a dostatečně shrnuje tuto složitou problematiku, kterou řeší řada vědeckých týmů na
světě.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Autor použil 37 studijních pramenů, z toho 34 jsou odborné zahraniční studie. Citace jsou vhodně
použity, výběr studijních pramenů je dostačující.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Práce je velmi dobře zpracována, autor prokázal schopnost velmi dobrého zpracování odborného
textu, v práci se nevyskytuje mnoho gramatických chyb. Z hlediska úpravy je možné vytknout, že v
praktické části, u diskuze výsledků, zůstává nevyužitý prostor, který mohl být využit k obsáhlejší
diskuzi výsledkú.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Práce přináší zajímavé poznatky, ale vzhledem k tomu, že se jedná o zcela novou problematiku
řešenou na CNT, budou výsledky spíše podkladem pro navazující výzkum.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Autor pracoval na Teoretické části zcela samostatně, velmi pozitivně hodnotím jeho schopnost
pracovat s odborným textem. V Praktické části vykonal řadu experimentů, které jsou základem pro
další výzkum. Jednoznačně lze říci, že prokázal vysoký vědecký potenciál pro svou další práci.
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