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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Bakalářská práce odpovídá zadání.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně hodnocení její struktury, návazností a úplností
jednotlivých částí:
V teoretické části práce jsou popsány látky, kterých se bakalářská práce týká (polymery a léčivo), a
modelovací nástroje, které byly pro jejich studium použity (geometrická optimalizace, molekulární
dynamika, silové pole, výpočty mísitelnosti). Prostor, věnovaný oběma tématům, je vyvážený, o
molekulárním modelování pojednává zhruba polovina teoretické části práce. Praktická část je
přehledně strukturována podle časového plánu, v jakém byly jednotlivé dílčí kroky řešeny, a
jednotlivé podkapitoly na sebe navazují. Data jsou představena v jedenácti tabulkách a dvanácti
obrázcích, které jsou obsáhle komentovány a jsou z nich vyvozeny přiměřené závěry. Na konci práce
jsou výsledky stručně shrnuty.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Studentka se seznámila s doporučenými i s dále vyhledanými literárními zdroji. Bakalářská práce
obsahuje celkem dvacet tři odkazů, z nichž devět je v českém jazyce. Ze čtrnácti zdrojů v anglickém
jazyce je devět odkazů na vědecké články publikované v mezinárodních impaktovaných časopisech.
Data v jednom z těchto článků sloužila jako vstupní údaje pro tvorbu iniciálních modelů a pro pokus
o odhadnutí vnitřní struktury systému léčivo/nosič. Výběr zdrojů je dostatečný, jen škoda, že
studentka necituje dvě doporučené knihy, přestože se s jejich obsahem seznámila. Tyto zdroje byly
nahrazeny českými texty.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Jazyková úroveň práce je dobrá. V textu se však objevuje několik překlepů, z nichž dva jsou
naneštěstí přímo v obsahu práce („2.2. Poymery“ a „2.2.2. Příprava polmerů“ na str. 9).
Úprava je rovněž dobrá, s několika výhradami.
1) Nadpis „1. Úvod“ je menším písmem, než odpovídající nadpisy hlavních částí textu, tzn. „2.
Teoretická část“, „3. Praktická část“ a „4. Závěr“.
2) Praktická část by měla začínat na nové stránce.
3) Obrázek 5 se nachází na stránce 19, jeho popisek na stránce 20.
4) Tabulka 5 se nachází na dvou stránkách (42-43).

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Bakalářská práce ukázala, kam je v případě kopolymeru polytrimethylen karbonát-polyglutamová
kyselina přednostně vázáno léčivo doxorubicin, jak jeho množství ovlivňuje tvar kopolymerních
řetězců a jak je interakce mezi léčivem a kopolymerem ovlivněna přítomností vody. Studentka se dále
pokusila na základě experimentálních dat v jednom z citovaných článků odhadnout vnitřní strukturu
micel reálného vzorku systému léčivo/kopolymer.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Studentka provedla literární rešerši, na základě které s dostatečným předstihem zpracovala
teoretickou část práce. Stavbě modelů, simulacím a vyhodnocení výsledků věnovala značné množství
času. Jednotlivé úkoly v rámci dílčích kroků práce plnila svědomitě a včas. Jediným problémem bylo
počáteční podcenění časové náročnosti sepsání praktické části práce a celkových finálních úprav
textu, které však bylo vykompenzováno zvýšeným úsilím v závěru práce.
Lze konstatovat, že cíle bakalářské práce byly naplněny, bakalářská práce splňuje požadavky VŠB-
TU Ostrava a doporučuji ji klasifikovat stupněm ===výborně===
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Ostrava, 30.05.2016 doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.


