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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Diplomová práce odpovídá zadání.

2. Jak hodnotíte záverečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Práce je sepsána pečlivě a v souladu se zadáním, kapitoly a podkapitoly jsou přehledně členěny.
Místy je teoretická část poněkud rozvláčná, partie věnované ostatním tělním tekutinám (krev, pot
apod.) a nemající tak přímý vztah k tématu mohly být kratší. Praktická část by si naopak zasloužila
více prostoru (poměr teoretické části k praktické části je 34 stran : 18 stran), avšak i tak je
prezentováno vše podstatné.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Předkládaná diplomová práce se věnuje velmi aktuálnímu tématu vlivu nanočástic na lidský
organismus, přičemž vybraná studovaná oblast – plodová voda – je rovněž předmětem narůstajícího
zájmu, což důležitost a přínos práce jen zvyšuje. Teoretická část práce dokazuje, že se diplomantka s
tématem seznámila a porozuměla mu. Literární rešerše je bohatá a více než uspokojivě tak naplňuje
jeden z bodů zadání diplomové práce. Diskuze výsledků a posouzení vhodnosti jednotlivých metod
charakterizace vzorků nicméně splňují zadání beze zbytku. Cíle diplomové práce byly naplněny,
závěry jsou jasné, stručné a přehledné.
Určitým nedostatkem je nejasnost velikosti přímého podílu diplomantky na analýzách vzorků.
Skutečnost, že IČ a Ramanova spektra měřila právě ona, přičemž musela mnoho času strávit nejen
samotným měřením, ale rovněž seznámením se s přístroji a osvojením si metody měření, není
dostatečně zvýrazněna.

4. Poznámky a kritické připomínky:
1) Chybějící odkazy:
chybí odkaz [3] (str. 5)
v textu chybí odkaz na tabulku 4 (str. 31)

2) Několik nejasných pojmů:
napětí kyslíku (str. 13, 14) je patrně tlak kyslíku
trofoblast (str. 13, 14) - chybí vysvětlení

3) Chybějící označení v obrázku:
na Obr.3 (str. 42) chybí označení reflexe (400) jakožto píku NaCl

Významnější připomínky k textu:

1) Obrázek 1 na str. 12 byl převzat z mezinárodního časopisu (citace je uvedena), avšak anglické
popisy v něm obsažené nekorespondují dobře se skutečností, že práce je předkládána v českém
jazyce.

2) Číselné hodnoty na osách v obrázcích 2b (str. 41), 3 (str. 42), 4 (str. 43) atd. jsou téměř nečitelné.

3) Nejednotná forma citací literatury.
5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:

Diplomová práce je věnována velmi málo probádané oblasti. Z toho důvodu jsou veškeré nálezy



částic, popisované v praktické části, zcela novými poznatky, obzvláště ve vztahu k osobním datům
rodiček.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Byla provedena rozsáhlá literární rešerše, jejíž výsledky byly při sepisování teoretické části
diplomové práce rozumně využity.

Prosím diplomantku o zodpovězení následující otázky:
Knihy ze seznamu doporučené literatury (Ferraro, Nakamoto, Brown - Academic Press 2003, Wang –
Wiley 2000) nejsou v diplomové práci vůbec citovány. Byly či nebyly tyto publikace pro práci
užitečné?

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Vlivem místy až otrockého překladu zdrojových textů je v úvodní a teoretické části mnoho vět, které
svým (v češtině nepřirozeným) slovosledem znesnadňují čtení práce.
Např.: "Protože velké množství kovů musí být uvolněno z vazebných míst červených krvinek, jsou
různé postupy zpracování vzorku studovány a porovnávány."  (str. 28).

Občasné překlepy:

"jejichh" (str. 11) či "Dobré rozlišeního" (str. 37)
"Al3(PO4)2(O, H, F)3" (str. 46, 50)

Občasná nejednotnost pojmů:

"baryum" x "baryt" jako označení téhož (Obr. 6 a 7, str. 47)
"Tab. 1" x "tabulka 2" (str. 5)
"konfokální Ramanova mikrospektroskopie", "konfokální Ramanova spektroskopie", "Ramanova
spektroskopie", "Ramanova mikroskopie" jako čtveré označení téhož (str. 36 a 37)

Úprava je standardní a nelze jí nic vytknout.
8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?

V rámci diplomové práce byly vybrány ty analytické metody, které se nejlépe hodí ke studiu
chemického a fázového složení plodových vod. To je slibný počáteční krok, avšak na dosud
prostudovanou sérii vzorků nelze aplikovat ani ty nejjednodušší statistické metody, které by odhalily
vztah složení plodové vody k zaměstnání či místu bydliště dané rodičky. Další analýzy většího
množství vzorků (např. v rámci doktorského studia) se mohou stát základem široké a velice prospěšné
studie, jež může napomoci identifikaci rizikových zdrojů nanočástic.
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