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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Bakalářská práce splnila zadání v plném rozsahu mimo testů propustnosti, a to zejména z finančních a
časových důvodů. Vzhledem k tomu, že glibenclamid patří mezi léčiva velmi dobře procházející
membránami, bylo v průběhu práce vyhodnoceno, že tyto testy provedeny nebudou, jelikož jsou
finančně velmi nákladné a ze zkušeností předchozích k výrazné změně pravděpodobně nedojde.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně hodnocení její struktury, návazností a úplností
jednotlivých částí:
Závěrečná práce je velmi zdařile zpracována, až perfekcionistickým způsobem. Je tradičně rozdělena
na Úvod, Teoretickou část, Praktickou část, Výsledky a diskuze, Závěr a je zakončena Seznamy
literatury, obrázků a tabulek. Práce je zpracována velmi pečlivě, s detailním popisem všech aktivit,
které autorka prováděla. Návaznost jednotlivých kapitol je striktně dodržována, kapitoly k
jednotlivým tématům poskytují dostatek údajů pro provedení práce a interpretaci výsledků. Trochu
více postrádám teorii vzniku částic při tomto procesu, snad v diplomové práci bude dále diskutováno.
Vysoce kladně hodnotím, že autorka většinu obrázků týkajících se jejího vlastního postupu
zpracovala sama a nespokojila se s pouhým přenosem z jiné literatury.
Avšak se nevyhnula zásadnímu nedostatku - literatura není řazena postupně, za odkazem 3 následuje
ihned odkaz 14 atd. Je to však jedině pochybení, které lze autorce vytknout.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Autorka pracovala s 32 studijními prameny, většina z nich jsou zdroje zahraniční, odborné. Jsou
dostatečným podkladem pro porozumění tématu a vyhodnocení získaných výsledků.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Jazyková stránka je na výborné úrovni, pouze 2x jsem identifikovala chybu v trpném rodě, jinak se
práce jeví zcela bez chyb.
Úprava práce je velmi zdařilá a hodnotím tvorbu vlastních nákresů, které v některých případech
mohly být větších rozměrů.

Autorka se dopustila jedné nepřesnosti v seznamu materiálů - filtry nejsou produktem firmy Labicom,
firma je pouze dodává.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Práce přináší nové poznatky, neboť v literatuře tento postup nebyl dohledán. Výsledky práce budou
publikovány.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Autorka projevila během práce vynikající schopnost řešení zadaného úkolu jak po stránce zpracování
práce, tak po stránce technické práce s přístrojem a v laboratoři.
Pracovala samostatně, s vlastními nápady a inovativním myšlením. Práci doporučuji k obhajobě.
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