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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Práce odpovídá zadání, pro aplikace byl však vybrán jiný druh polymeru, jak student vysvětluje ve
své práci, zejména z důvodu náročnosti zpracování a z finančních důvodů.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně hodnocení její struktury, návazností a úplností
jednotlivých částí:
Práce je rozdělena do několika části, první 4 části jsou věnovány charakterizování kurkuminu,
fibrinu, biodegradabilním polymerům a léčbě ran, pátou kapitolou začíná praktická část, ve které
nejdříve popisuje přípravu kompozitů a následně v šesté kapitole sumarizuje výsledky. Diskuze
výsledků v subkapitole 6.2 by měla být ve větším rozsahu. Práce je zakončena závěrem a seznamy
literatury, obrázků a tabulek. Práce je velmi dobře zpracována, kapitoly mají návaznost a jsou logicky
provázány a jsou dostatečným podkladem pro dalším studium kompozitních materiálů obsahujících
kurkumin.

Připomínky:

Informace k podmínkám měření u použitých metod by měly být řazeny v kapitole 5 u jednotlivých
metodik, nikoliv v subkapitolách, které jsou součástí výsledků (SEM, FTIR).

V případě FTIR nesledujeme zásadně píky na záznamu, ale absorpční nebo spektrální pásy.

Diskuze výsledku by měla být ve větším rozsahu, k tématu autor získal mnoho údajů z literatury,
mohl tak výsledky porovnat s jinými daty.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Autor ke své práci použil 45 studjiních pramenů, téměř všechny prameny patří k zahraniční odborné
literatuře. Výběr je vhodný, jak prokazuje zdařile zpracována teoretická část.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Z formálního hlediska lze říci, že jazyková úprava je na výborné úrovni, s minimem gramatických
chyb. Pouze musím vytknout, že:

Seznam zkratek by měl být seřazen podle abecedy.
Str. 19 - bakteriální kmeny by měly být vypsány jednotně, buď celým názvem nebo zkráceně.
Příště by se měl vyhnout ne zcela spisovným obratům - Bylo třeba nechat kurkumin...
Obrázek 17,18 - je si autor jist, že na ose x je poloměr (nm)?
Názvy obou os by měly začít písmenem stejným - spíše velkým.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Práce přináší nové poznatky, které jsou však negativní, čili slouží jako podklad pro další výzkum v
této oblasti s výběrem jiných vhodných materiálů, které lze s kurkuminem použít.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Autor práce prokázal, že je zcela schopen řešit samostatně zadané téma. Z hlediska vypracování
teoretické části jednoznačně prokázal schopnost pracovat s literaturou, kdy je potřeba zohlednit, že
zpracovával v určité části mu zcela neznámou lékařskou problematiku. Text však zdařile zpracoval a
převedl do srozumitelného textu. Jeho práci v laboratoři hodnotím velice pozitivně a práci doporučuji
k obhajobě.
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