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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
 Ano, předložená diplomová práce v plném rozsahu odpovídá zadání.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně její struktury, návazností a úplnosti jednotlivých částí:
Diplomová práce je zpracována v rozsahu 65 stran včetně seznamu zkratek a použité literatury.
Teoretická část práce je věnována nanokompozitním a hybridním nanokompozitním materiálům, dále
pak prekurzorům a metodám, které jsou využívány pro jejich přípravu. Další část je věnována
vlastnostem (zejména antibakteriálním) hybridních nanokompozitních materiálů. V experimentální
části práce je popsána mechanochemická a ultrazvuková příprava vzorků nanokompozitu typu
vermikulit/oxid zinečnatý a jejich následná interkalace chlorhexidinem. Poslední část práce je
věnována strukturní, fázové a elementární charakterizaci, a také antibakteriální aktivitě připravených
vzorků. Experimentálně získaná data jsou přehledně vyhodnocena formou tabulek a grafických
závislostí. V závěru je shrnut význam provedených experimentů.

3. Poznámky a kritické připomínky:
K předložené diplomové práci mám jen dvě připomínky:
- Na str. 20 v kapitole 2.2.2.1 a na obr. 3b je mylně uvedeno, že oxid zinečnatý krystalizuje ve dvou
hlavních modifikacích (kubický sfalerit a hexagonální wurtzit). Sfalerit a wurtzit jsou strukturní
modifikace sulfidu zinečnatého.
- Na str. 43 je uvedeno, že „zásaditý charakter suspenze je způsoben uvolněním hydroxylových
skupin ze silikátových vrstev jílového minerálu – vermikulitu“. S tímto tvrzením nemohu souhlasit.
Nicméně, tyto připomínky nijak nesnižují kvalitu předložené diplomové práce.

K předložené práci mám tyto dotazy:
- Prosím, vysvětlete, jak se měnila teplota a pH suspenze během interkalace anorganického
nanokompozitu organickou látkou pomocí ultrazvuku?
- Prosím, vysvětlete, jak by se projevilo uvolnění hydroxylových skupin ze silikátových vrstev
vermikulitu na rentgenovém difrakčním záznamu příslušného vzorku?

4. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Velmi kladně lze vyzdvihnout, že autorka pracovala s širokou literární základnou, seznam použité
literatury obsahuje 68 citací, které plně souvisejí s řešenou tématikou.

5. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Předložená diplomová práce je zpracována přehledně, srozumitelně, bez formálních chyb a s
použitím správné terminologie. Kapitoly jsou řazeny v logickém sledu, text je vhodně doplněn
názornými grafy a obrázky.

6. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Hybridní nanokompozitní materiály typu vermikulit/oxid zinečnatý/chlorhexidin připravené
sonochemickou metodou vykazují velmi zajímavou antibakteriální aktivitu vůči vybraným
bakteriálním kmenům (S. aureus, E. faecalis, E. coli a P. aeruginosa),  a mají tedy potenciální využití
v medicínských aplikacích.
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