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

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně její struktury, návazností a úplnosti jednotlivých částí:
Diplomová práce je přehledně rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obě části jsou zpracovány
podrobně a logicky na sebe navazují. Teoretická část práce je složena ze tří částí. První část je
věnována antibakteriálním činidlům (nystatinu, chlorhexidinu a dodecyltrimethylamonium bromidu),
jejich vlastnostem a využití.  Na tuto část navazují informace o běžně používaných polymerních
nosičích antibakteriálních činidel a jejich zvlákňování pomocí elektrospinningu. Ve třetí části je
podrobně popsán modelovací software Materials Studio umožňující studium chování molekul
antibakteriálních činidel na povrchu polymerních nanovláken. V praktické části práce je přehledně
popsána stavba molekul antibakteriálních činidel a polymerních povrchů pro dané simulace, a také
použitá modelovací strategie a výpočetní mechanismy. Výsledky získané pomocí molekulárních
simulací jsou vyhodnoceny formou tabulek, grafických závislostí a přehledných obrázků jednotlivých
modelů. V závěru je shrnut význam provedených experimentů.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Seznam použité literatury obsahuje padesát odkazů, mezi nimiž jsou původní časopisecké publikace,
monografie, internetové odkazy a přednášky. Student by měl pro příště zvážit, zda používat při
zpracování teoretické části práce některé internetové zdroje, namísto ověřené odborné literatury.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Předložená práce je sepsána přehledně, s vnější úpravou a grafickým zpracováním na dobré úrovni.
Velmi kladně lze hodnotit experimentální část práce, ve které je podrobně vysvětlena stavba modelů
pro použití geometrické optimalizace a molekulární dynamiky. Práce však vykazuje některé formální
nedostatky, např. obrázky 1-8,10,14-17, 20-24, 25-27, 30, 33, 34, 36, 38-45 nejsou zmiňovány v
textu, tedy u obr. 39-45 nelze odvodit, zda jde o iniciální modely nebo modely po použití molekulární
dynamiky. Obdobné opomenutí se týká některých grafů a většiny tabulek.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Diplomová práce přináší nové poznatky v praktické části práce, která je věnována predikci struktury
na molekulární úrovni. Strategie molekulárního modelování, která byla použita v této práci, může
posloužit při vývoji stávajících a nových antibakteriálních nanomateriálů.

Lze konstatovat, že i přes výše uvedené výhrady cíle diplomové práce byly naplněny, diplomová
práce splňuje požadavky VŠB-TU Ostrava a doporučuji ji k obhajobě.

6. Poznámky a kritické připomínky:
Práce vykazuje v teoretické části, 2.2.1 Polyamidy a 2.2.2 Alifatické polyestery, velké množství
nepřesných formulací jako např.:
- str. 17 „Polyamidy se mohou vytvářet reakcí dibazické kyseliny s diaminem…“ (lépe
polykondenzací dikarboxylové kyseliny s diaminem nebo polymerací cyklických laktamů nebo méně
často polykondenzací -aminokarboxylových kyselin)
- str. 17 „Ve výsledku jsou buď všechno molekuly alifatické, nebo aromatické.“ (nesprávná
formulace - aramidy se připravují polykondenzací dichloridů aromatických karboxylových kyselin s
aromatickými diaminy)



- str. 17 …aramidy mají vyšší pevnost … než alifatické amidy (zřejmě myšleno alifatické polyamidy)
- str. 17 „Zcela aromatická struktura a silné vodíkové vazby mezi aramidovými řetězci mají za
následek vysokou teplotu tání….“ (nesprávná formulace – vodíkové můstky mohou vznikat pouze
mezi amidovými skupinami, navíc aramidy jsou bez teploty tání)
- str. 20 „Obecně mohou polyestery vznikat reakcí dikyseliny nebo kyseliny anhydridové a diolu…“
(nesprávná formulace – zřejmě špatný překlad)
- str. 20 „Aromatické reaktanty jsou typické svou tvrdostí, tuhostí a tepelnou odolností, zatímco
alifatické kyseliny a dioly se vyznačují ohebností, nízkým bodem tání a snazší zpracovatelností.“
(nesprávná formulace – zřejmě myšleno výsledné polymery)

K předložené práci mám tyto dotazy:
Prosím, vysvětlete, co je to deaktivace sporů (viz str.15)?
Prosím, vysvětlete, co je to Gramovo barvení?
Prosím, vysvětlete, proč byla vybrána uvedená antibakteriální činidla (nystatin, chlorhexidin a
dodecyltrimethylamonium bromid) a jako polymerní nosiče (nylon 6,6 a kyselina polymléčná?
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