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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Závěrečná práce odpovídá zadání v plném rozsahu.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně hodnocení její struktury, návazností a úplností
jednotlivých částí:
Závěrečná práce je zpracována vysoce kvalitně, zejména teoretická část je z hlediska zpracování na
vysoké úrovni. Práce je rozdělena do několika kapitol, prvních 5 kapitol je věnováno teoretické části
a to popisu grafenu, modifikacím jeho povrchu a funkcionalizacím, dále pak aplikacím jeho struktur v
biomedicíně. Závěr teoretické části je věnován toxicitě grafenových materiálů. Následuje Praktická
část, ve které autorka popisuje metody přípravy grafenoxidu, jako zásadního materiálu pro
biomedicínské aplikace, a metodám jeho funkcionalizace. Rovněž pečlivě popsala metody, které
použila pro charakterizaci připravených materiálů. Následuje část Výsledky a diskuze a Souhrn
dosažených výsledků. Práce je ukončena Závěrem a Seznamy literatury, obrázků a tabulek.

Z hlediska struktury je práce odpovídajícím způsobem navržena, pouze lze autorce vytknout, že
Výsledky a diskuze se uvádějí obvykle jako samostatná kapitola. Z hlediska návaznosti a úplnosti
jednotlivých části lze jednoznačně konstatovat, že práce má nadstandardní charakter z hlediska
zpracování. Jednotlivé části na sebe logicky a vhodně navazují a poskytují dostatečné informace pro
naplnění cílů této práce a pro diskuzi získaných výsledků.

Přesto uvádím k práci tyto připomínky:

Z obsahu se vytratila kapitola 3.
V záznamech infračervené spektroskopie nehodnotíme píky, ale spektrální či absorpční pásy.
Obrázky záznamů FTIR nemají tak dobrou úpravu jako obrázky ostatní, z nichž některé však mohly
být ve větším měřítku pro lepší přehlednost.
Autorka v teoretické části všechny modifikace řádně popsala, své výsledky však s těmito údaji vůbec
nesrovnala.

Otázka: Připravené grafenoxidy se i v těch případech vybraných pro další zpracování lišily od vzorku
Abalonyx. Může autorka říci proč? Jaký postup by navrhla, abychom získali podobný produkt?

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Pro svou práci použila 39 pramenů, ve většině případů zahraniční odbornou literaturu. Výběr byl
dostatečný pro splnění cílů. Jak již bylo uvedeno, některé z nich mohly být využity více pro diskuzi
získaných výsledků.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Po formální stránce je práce zpracována vynikajícím způsobem. Ke kvalitě zpracování ve slovenském
jazyce se nemohu vyjádřit, nicméně práce působí prakticky bezchybně, je srozumitelná a velmi dobře
vedena.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Práce využívá ve všech případech již známé postupy, které byly mírně modifikovány při přípravě
grafenoxidu. Z toho pohledu nepřináší nové poznatky z hlediska odborné veřejnosti, nicméně přispěla
významnou měrou k práci školitelky a jejího týmu. Výsledky budou dále rozvinuty a zpracovány pro
publikaci.



6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Autorka práce pracovala průběžně po celé období zadání práce, pracovala samostatně, prokázala
vynikající schopnost zpracování zadaného tématu, návrhu experimentu a jeho provedení a následně
vyhodnocení. V rámci obou svých závěrečných prací, bakalářské i magisterské, prokázala výborné
předpoklady pro vědeckou práci. Práci hodnotím jako vysoce kvalitní a navrhuji ji k obhajobě.
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