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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Předložená diplomová práce odpovídá zadání.

2. Jak hodnotíte závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Práce z hlediska struktury vykazuje logické členění a v rámci teoretické i experimentální části na sebe
jednotlivé kapitoly navazují. Teoretická část se podrobně věnuje výskytu částic kovů v prostředí,
mechanismům jejich vstupu do organismu a možným toxickým účinkům vybraných kovů a jejich
sloučenin na živé organismy. Teoretická část je až příliš obsáhlá na úkor zpracování experimentální
části. V experimentální části autorka popisuje studované vzorky, metody jejich hodnocení a
počítačové modelování průniku vybraných částic modelovou biomembránou. V rámci prezentace
výsledků analýz práce postrádá detailnější zhodnocení možného původu jednotlivých kovů a jejich
sloučenin detekovaných v analyzovaných vzorcích.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Práce je zaměřena na kovy a jejich sloučeniny v lidských tkáních. Cílem práce byla chemická a
fázová analýza krčních mandlí se zaměřením na přítomnost kovů a jejich sloučenin. Experimentální
hodnocení studovaných vzorků bylo rozšířeno o teoretické simulace průniku vybraných částic přes
modelovou biomembránu. Lze konstatovat, že autorka na základě detailní literární rešerše, získaných
experimentálních dat a jejich interpretace splnila vytyčené cíle.

4. Poznámky a kritické připomínky:
Studentka se seznámila s problematikou analýzy vzorků lidských tkání metodami skenovací
elektronové mikroskopie a Ramanovy mikrospektroskopie. V případě Ramanovy mikrospektroskopie
zvládla základní měření a zpracování experimentálních dat a také se podílela na tvorbě teoretických
modelů biomembrány a průniku částic skrz ni.
Z pohledu vedoucího práce je nutno podotknout, že studentka věnovala více pozornosti přípravě
teoretické části práce na úkor experimentální. Zpracování a interpretace získaných dat probíhaly ve
velmi krátkém časovém úseku, což se projevilo rezervami v interpretaci experimentálních dat, častým
výskytem překlepů a faktických chyb. Jedná se například o:
- značení osy x u Ramanových spekter, kde je místo Ramanova posunu uváděno Ramanovo
spektrum,
- tabulka 8 uvádí kovy detekované ve studovaných vzorcích, přestože jsou zde prezentovány
rovněž prvky jako C, Si a S,
- obr. 45-47, kde v případě výsledků teoretického modelování nejsou uvedeny rozměry
modelových částic, které interagovaly s biomembránou ani orientační tloušťka dané modelové
membrány.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Diplomová práce se zabývá problematikou možných souvislostí mezi přítomností částic kovů, jejich
sloučenin a danými patologickými stavy. V současné době není standardním postupem, používaným
v oblasti patologie, hodnotit chemické složení patologicky změněných tkání. Tato práce přináší nové
informace o přítomnosti částic na bázi kovů nejen v krčních mandlích s diagnostikovanou tonzilitidou
a karcinomy, což bylo předmětem předchozí bakalářské práce, ale také v nosních polypech. Zejména
v případě nosních polypů se jedná o patologické změny tkáně bez známé příčiny vzniku a nalezení
cizorodých částic je tak rovněž původním zjištěním. Při dalším zkoumání by tyto informace mohly
napomoci vysvětlení možné příčiny vzniku těchto novotvarů v horních cestách dýchacích.



6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Počet použitých literárních zdrojů je velmi vysoký; jedná se o odborné literární zdroje z oblasti
chemie, toxikologie a medicíny. Lze však konstatovat, že téměř naprostá většina literárních zdrojů
byla využita pro literární rešerši, minimum zdrojů bylo využito pro diskuzi získaných výsledků.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Práce je sepsána srozumitelně, avšak v práci je poměrně častý výskyt překlepů a formálních chyb.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Výsledky práce budou využity jako dílčí část publikace v odborné literatuře. Použité metody
hodnocení částic na bázi kovů v tkáních poslouží pro další rozvoj metodiky komplexní charakterizace
pevných částic i v dalších typech lidských tkání. Získané výsledky budou rovněž využity pro
rozšíření těchto zjištění mezi zdravotnickými pracovníky a zejména patology a otorinolaryngology.
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