
VŠB -  Technická univerzita Ostrava   

katedra: Centrum nanotechnologií (9360) akademický rok: 2017/2018 

jméno oponenta: Michal Ritz 

 

HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:        

Téma diplomové práce:  Modifikácia grafénového materiálu pre biomedicínské využitie 

      

      

Jméno a příjmení diplomantky: Eva Martinčeková 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Diplomová práce odpovídá v plném rozsahu zadání. 
 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí 

práce, případně jejich úplnosti? 

Diplomová práce je členěna na tyto základní části: Úvod, Grafén, Použitie grafénových 
štruktúr v biomedicínskych aplikáciach, Povrchová modifikácia a funkcionalizácia grafénu, 
Toxicita grafénových štruktúr, Praktická časť, Záver. Diplomová práce dále obsahuje kapitoly: 
Literatúra, Zoznam obrázkov a Zoznam tabuliek.  

Oproti zvyklostem je tradiční kapitola Teoretická část nahrazena čtyřmi samostatnými kapitolami, 
které se zabývají teoretickými základy této práce. Rovněž v práci chybí samostatná kapitola Výsledky a 
diskuze; naměřené výsledky jsou diskutovány v jedné z podkapitol Praktické části.  

Všechny části diplomové práce jsou zpracovány přehledně a vzájemně na sebe navazují.  
 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

Diplomová práce se dá hodnotit jako zdařilá.  
V kapitolách týkajících se teoretických základů práce podává autorka poměrně velmi detailní 

informace o grafénu, o jeho současných i uvažovaných biomedicínských aplikacích, o možnostech 
povrchové modifikace a funkcionalizace látek grafenového typu i o toxicitě grafenových struktur. 
V těchto kapitolách je uvedena celá řada obrázků, které mají sloužit k lepšímu pochopení textu. 
V některých případech (např. Obrázek 8, Obrázek 14, Obrázek 22, Obrázek 28) jsou však obrázky 
poměrně malé a obtížně se v nich dají hledat popisované skutečnosti. Teoretická část práce nicméně 
obsahuje značné množství informací a jde o velmi zdařilou rešerši současného stavu poznání 
problematiky řešené v diplomové práci.  

V kapitole Praktická časť jsou popsány postupy přípravy vzorků a rovněž přístroje a metody 
použité pro analýzu vzorků. Jak již bylo uvedeno výše, diplomová práce neobsahuje samostatnou 
kapitolu Výsledky a diskuze. Naměřená data jsou uvedena a diskutována v podkapitole Praktickej 



časti.  Výsledky jsou uvedeny nejen v textu, ale i v grafických výstupech (spektra, fotografie), avšak 
některá uvedená spektra jsou často poměrně malá a jejich grafické zpracovaní v mnoha případech 
značně nepřehledné (zejména Obrázek 36, Obrázek 38 a Obrázek 43).    

V Závěru jsou stručně shrnuty výsledky. Vzhledem k velmi obsáhlému zpracovávanému tématu je 
závěr až příliš stručný.  

 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 Str. 28; kap. 4.3 (ale i v jiných částech práce): 
V popisu infračervených spekter je použit termín „pík“ namísto obvykle používaného 

termínu „spektrální pás“. Termín „pík“ spadá spíše do chromatografické terminologie. 

 Str. 44; kap. 6.3.2:  
V textu jsou uvedeny zkratky (GO-COOH a GO-COOH-PEG), které nejsou uvedeny 

v seznamu zkratek na začátku diplomové práce.  
Namísto uvedeného textu „… funkčními skupinami –COOH …“ by bylo vhodnější 

napsat „… funkčními skupinami karboxylových kyselin …“. 

 Str. 46; kap. 6.5:  
V textu popisující FTIR spektrometr je uvedeno nejlepší možné spektrální rozlišení 

dosahované přístrojem (0,4 cm-1). Určitě vhodnější by bylo uvést spektrální rozlišení použité pro 
měření IR spekter v rámci řešení diplomové práce. 

Faktická poznámka: Technika použitá pro měření infračervených spekter (ATR 
technika) je naprosto nevhodná pro vzorky použité v diplomové práci. Autorka se ve 
své práci velmi často odkazuje na naměřená infračervená spektra. Avšak vzhledem 
k nevhodně použité měřicí technice naměřená spektra nemusí zcela jasně a dobře 
popisovat zkoumaný vzorek.  

 Str. 49; kap. 6.6 (ale i v jiných částech práce):  
V Tabulce 2 je uvedeno jiné označení vzorků než v následném textu. V Tabulce 2 jsou 

vzorky označeny „GO1, GO2, GO3, GO4, GO5“; v textu je uvedeno „vzorky grafenoxidů (č. 
1 a č. 4)“. Podobně nejednotné označování vzorků se objevuje i v dalších částech diplomové 
práce. Z pohledu čtenáře považuju toto nejednotné označování vzorků za rušivé a za velmi 
matoucí. 

 Str. 50; kap. 6.6.1; Obrázek 35 (ale i v jiných obrázcích):  
Vlnočty na vlnočtové ose Ramanových a infračervených spekter jsou řazeny vzestupně, 

což je pro tato spektra velmi netypické. Vzestupné řazení vlnočtů způsobuje horší orientaci ve 
spektrech (zejména těm, kteří se IR a Ramanovou spektroskopií zabývají). 

 Str. 51; kap. 6.6.1; Obrázek 36:  
Z Obrázku 36 je patrno, že spektra vzorků GO2, GO3 a GO5 jsou výrazně ovlivněna 

fluorescencí, zatímco spektra vzorků Abalonyx, GO1 a GO4 fluorescenci nevykazují. Doporučuji 
v takovém případě provést korekci spekter na fluorescenci. Jinak můžeme dojít k (patrně 
mylnému) závěru, že některá spektra jsou si podobná a některá nejsou. I z poměru intenzit D a 
G pásu (viz Tabulka 3) je patrno, že spektra všech vzorků si budou velmi podobná (snad kromě 
vzorku GO5).  

Právě v tomto případě je velmi platná má připomínka o rozdílem označovaní vzorků 
v tabulkách (či v obrázcích) a v textu. Čtenář se jen velmi těžko může dopátrat, o kterých 
vzorcích se autorka zmiňuje.   

 Doporučení k uvádění infračervených spekter:  
Autorka uvádí infračervená spektra v transmitančním módu. Transmitance je vhodná 

pouze pro spektra určená ke kvalitativnímu zhodnocení. Pokud se provádí kvantitativní hodnocení 
spekter (a to platí i pro porovnávání poklesu či nárůstu výšek pásů), je nutno použít absorbanční 
mód spekter.  



 

OTÁZKY 

 Viz Str. 52; kap. 6.6.2: V textu je uvedeno: „Závislost energie na vlnové délce je logaritmická …“.  
 Jak je dle Planckova zákona vyjádřen vztah mezi energií a vlnočtem? 
 Jedná se skutečně o logaritmickou závislost? 

 

 Viz str. 55; kap. 6.6.2 : V textu je uvedeno: „Čistý PEG vykazuje …, C=O skupiny …“.  
 Z čeho autorka vycházela, když v práci není spektrum čistého PEG uvedeno? 
 Na str. 33 je v obrázku 18 uvedena struktura PEG. V zobrazené struktuře není karboxylová 

skupina přítomna. Je nějaký důvod, proč by měla být karboxylová skupina vidět 
v infračerveném spektru této látky?  

 Viz str. 72; kap. 6.6.6: V textu jsou uvedeny vlnočty některých funkčních skupin použité pro 
prokázání navázání léčiva na vzorky grafénoxidů. Zejména vlnočty použité pro prokázání skupin 
CH2, CH a C-H jsou (dle mého názoru) nevhodné pro prokázání těchto funkčních skupin ve 
spektru. 
 Vycházela autorka při volbě těchto vlnočtů z nějakých literárních pramenů? 

 Viz transmitanční mód infračervených spekter: 
 Proč je nutno používat absorbanční mód infračervených spekter pro kvantitativní 

hodnocení spekter? 
 
 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

Diplomová práce shrnuje možnosti modifikace grafenových struktur a snaží se různými metodami 
analytické chemie tyto modifikované struktury charakterizovat.  

 
 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

V práci je citováno celkem 39 literárních odkazů. U většiny z nich (26 odkazů) se jedná o literární 
prameny v anglickém jazyce odkazující na články v impaktovaných časopisech.  

Počet literárních citací považuji za dostačující. Velmi bych chtěl vyzdvihnout vysoký počet 
citací zahraničních impaktovaných časopisů. 
 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

Hodnocená diplomová práce je po jazykové stránce v pořádku a obsahuje jen velmi nepatrné 
množství překlepů. 

Z formálního zpracování diplomové práce bych chtěl vytknout pouze tyto skutečnosti: 

 V Obsahu není uvedená kapitola 3 (Použitie grafénových štruktúr 
v biomedicínskych aplikáciach) 

 V kapitole Praktická časť (podkapitoly 6.2, 6.3 a 6.4) by bylo vhodnější uvádět postup 
přípravy až po uvedení pomůcek a přístrojů.  

 V podkapitolách 6.6.1 až 6.6.5 jsou vždy v úvodu uvedeny principy použité metody. 
V těchto podkapitolách jsou uváděny a diskutovány naměřené výsledky a uvedení principu 
je pro čtenáře poněkud matoucí. Určitě vhodnější by bylo popsat principy použitých metod 
v teoretických kapitolách diplomové práce. 

 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

Diplomová práce může být použita jako podklad pro článek v odborném časopise (samozřejmě po 
důkladném dopracování všech problematických partií této práce).  
 



9. Práci hodnotím:  

Na diplomové práci velmi kladně hodnotím velké množství pramenů citovaných z impaktovaných 
časopisů. Rešerše řešené problematiky je velmi důkladná a potvrzuje, že autorka se velmi dobře 
seznámila s touto problematikou.  

 
Zpracování výsledků a jejich diskuze je poněkud „hůře čtivé“. Je zřejmé, že autorka má velmi malé 

zkušenosti s psaním odborného textu.  
 
Jako největší nedostatek této práce shledávám značnou obsáhlost zpracovávaného tématu. Toto 

téma by vydalo na několik diplomových prací nebo na velmi obsáhlou práci rigorózní. Autorka se velmi 
snažila toto téma zpracovat co nejlépe. Avšak vzhledem k omezenému prostoru diplomové práce a 
vzhledem k malým odborným zkušenostem autorky (které nicméně zcela odpovídají zkušenostem 
požadovaným od studentů navazujícího magisterského studia) tato práce poskytuje pouze velmi 
nedokonalý a omezený pohled na příliš rozsáhlou problematiku zpracovávanou v diplomové práci.   

 
Přes všechny své připomínky hodnotím práci známkou Výborně a diplomovou práci doporučuji 

k obhajobě. 
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