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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Ano, práce naplňuje cíle, které byly definovány v zadání bakalářské práce.

2. Základní hodnocení záverečné práce včetně hodnocení její struktury, návaznosti a úplnosti
jednotlivých částí:
Práce o celkovém rozsahu 49 stran je klasicky členěna na teoretickou a experimentální část. V
teoretické části je provedena poměrně rozsáhlá rešerše, týkající se vlastností ZnO i vermikulitu, jejich
aplikací a účinků na biosystémy zahrnující antibakteriální aktivitu, mechanismy účinku na různé
biosystémy vč. člověka i konkrétní studie působení. V experimentální části je pak podrobně popsána
příprava a charakterizace studovaných materiálů a průběh a výsledky tetování toxicity těchto
materiálů cestou peroxidace lipidů. Kapitoly na sebe logicky a vhodně navazují a podávají základní
přehled informací.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Informace v práci jsou odpovídajícím způsobem doloženy seznamem použité literatury, který
obsahuje celkem 76 zdrojů. Výběr a využití studijních pramenů je dobré, s těžištěm v anglických
článcích publikovaných v odborných časopisech v posledních deseti letech.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
V práci se vyskytuje několik překlepů a gramatických chyb, celkově je ale jazyková stránka textu
dobrá. Práce je srozumitelná a jsou v ní respektovány požadavky na formální úpravu.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Z mého pohledu přináší práce nové poznatky především v části, která se týká posouzení toxicity
připravených materiálů cestou peroxidace lipidů v nebuněčném prostředí, jelikož se jedná o ne příliš
rozšířenou metodu testování. Výsledky tohoto testování jsou základem pro zhodnocení toxicity
materiálu a možnosti jeho dalšího použití, především v souvislosti s aplikací v medicíně. Výsledky z
této práce budou publikovány v rámci odborné konference i odborného článku.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Studentka byla v průběhu laboratorní práce i zpracovávání výsledků velmi pečlivá a pracovitá. V
tomto směru jsem s její prací zcela spokojena.
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