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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Ano, předložená bakalářská práce odpovídá zadání.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně její struktury, návazností a úplnosti jednotlivých částí:
Bakalářská práce je přehledně rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obě části jsou zpracovány
podrobně a logicky na sebe navazují. Teoretická část práce je věnována léčivu doxorubicinu a
polymerům, které se používají jako nosiče tohoto léčiva, a také molekulárnímu modelování, které
bylo použito pro simulaci nosičů léčiv. V praktické části práce je přehledně popsána příprava všech
modelů kopolymerního řetězce a léčiva, jak ve vodném, tak bezvodém prostředí, na kterou navazuje
popis použité modelovací strategie. Výsledky získané pomocí molekulárního modelování jsou
vyhodnoceny formou tabulek, grafických závislostí a přehledných obrázků jednotlivých modelů. V
závěru je shrnut význam provedených simulací.

3. Poznámky a kritické připomínky:
Práce vykazuje v teoretické části nepřesné formulace jako např.:
- str. 16 „Polymery jsou využívány díky své cenové dostupnost, …“.
- str. 17 „Statistické mají řetězce tvořeny nepravidelnými, statisticky nahodile se střídajícími mery
například.“ Ale příklad není uveden.
- str. 18 „Polyaminokyseliny jsou polyamidy…..“. Opravdu polyamidy?
- str. 19 „Vzhledem k jeho mírné biologické rozložitelnosti umožňuje při použití jakožto lékový nosič
řízené uvolňování léčiva.“

K předložené práci mám tyto dotazy:
Prosím, vysvětlete, jak je uspořádán řetězec alternujícího kopolymeru?
Prosím, vysvětlete rozdíl mezi polyamidem a polypeptidem?

4. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Seznam použité literatury obsahuje třiadvacet odkazů, mezi nimiž jsou, jak původní časopisecké
publikace, tak monografie. Velmi kladně lze vyzdvihnout, že autorka pracovala s celou řadou
anglicky psaných publikací.

5. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Předložená práce je sepsána přehledně, s vnější úpravou a grafickým zpracováním na dobré úrovni.
Práce vykazuje některé formální nedostatky, např. v textu práce je používán činný i trpný rod; na
straně 18 není uveden zdroj, z kterého byl obrázek 2 čerpán; na straně 19 obrázek 5 je citován až na
str. 25; v obsahu práce je špatně uvedeno číslo stránky u kapitoly "3.3. Modely podle
experimentálních dat".

6. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Bakalářská práce přináší nové poznatky v praktické části práce, která je věnována predikci struktury
na molekulární úrovni v reálném vzorku léčivo/lékový nosič. Pro vývoj nových lékových forem jsou
tyto informace velmi cenné.
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