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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Předložená bakalářská práce odpovídá zadání v plném rozsahu.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně její struktury, návazností a úplnosti jednotlivých částí:
Bakalářská práce je zpracována v rozsahu 45 stran včetně seznamu použité literatury a přehledu
symbolů používaných v textu. Teoretická část tvoří podstatnou část bakalářské práce a podrobně se
zabývá charakteristikou nanokompozitů, anorganických nanokompozitů a organicko-anorganických
nanokompozitů, dále jejich přípravou a praktickým využitím. V experimentální části je popsána
příprava vzorků nanokompozitu typu vermikulit/oxid zinečnatý/chlorhexidin, včetně jejich strukturní,
fázové a elementární charakterizace. Výsledky experimentálně získaných dat jsou vyhodnoceny
formou tabulek a přehledných grafických závislostí. V závěru je shrnut význam provedených
experimentů.

3. Poznámky a kritické připomínky:
Práce vykazuje v teoretické části nepřesné formulace jako např.:
- str. 12 nejsou správně uvedeny příklady u polymerní a keramické matrice nanokompozitních
materiálů
- str. 17 nesprávné tvrzení „Interkalované sloučeniny jsou pevně vázány k vrstvám pomocí
kovalentních sil.“
- str. 25 nesprávné tvrzení, že je chitin druhý nejrozšířenější sacharid

K předložené práci mám tyto dotazy:
Jaký je rozdíl mezi interkalací a exfoliací fylosilikátu?
Co je míněno interkalací CuO do mikro-pórů montmorillonitu?

4. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Seznam použité literatury obsahuje 32 citací, mezi nimiž jsou jak původní časopisecké publikace, tak
i monografie. Velmi kladně lze vyzdvihnout, že autorka pracovala s celou řadou anglicky psaných
publikací.

5. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Předložená práce je sepsána přehledně a pečlivě, s vnější úpravou a grafickým zpracováním na dobré
úrovni. Práce vykazuje některé formální nedostatky, např. u obrázků 2 a 3 nejsou uvedeny zdroje, z
kterých byly obrázky získány, nebo cíl bakalářské práce je zařazen až za teoretickou částí práce.

6. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Nanokompozitní materiály typu vermikulit/oxid zinečnatý/chlorhexidin připravené v rámci
předložené bakalářské práce mají potenciální využití v medicínských aplikacích jako antibakteriální
látky.
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