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1. Odpovídá závěrečná práce zadání? 

Bakalářská práce odpovídá zadanému tématu. V teoretické části studentka přináší teoretický 

přehled v dané oblasti, tedy informace o fytosyntéze nanočástic kovů a metodách 

používaných pro studium jejich morfologie, velikosti a stability. Experimentální část splňuje 

cíle bakalářské práce. Výsledky jsou vhodné pro sepsání odborné publikace. 

 

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně hodnocení její struktury, návazností a 

úplností jednotlivých částí: 

Závěrečná práce je kompletní. Jednotlivé kapitoly a dílčí části na sebe navazují. Výsledky 

experimentální části jsou interpretovány v samostatné kapitole. 

 

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů: 

Výběr a využití studijních pramenů je průměrné a odpovídá řešené problematice.  

 

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.): 

V práci se vyskytuje několik překlepů a gramatických chyb. Obsah bakalářské práce, který je 

uveden na straně 9 neodpovídá kapitolám a podkapitolám práce. V obsahu nejsou uvedeny 

např. podkapitoly 2.4.1. až 2.4.3., 3.1., 3.2. atd. Avšak odborný text je podán srozumitelně.   

 

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je 

způsob využití získaných výsledků: 

Výsledky práce přináší nové poznatky ohledně opakovatelnosti nového postupu fytosyntézy 

nanočástic zlata. Pokračování experimentů a jejich optimalizace by jistě vedla k získání 

nanočástic s užší velikostní distribucí a možnosti aplikace nanočástic např. v heterogenní 

katalýze.  

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce: 

Během vypracování závěrečné práce studentka docházela pravidelně do laboratoří a 

samostatné plnila cíle experimentální části a zpracovávala dosažené výsledky. V práci je 

bohužel opět znát určitá nedůslednost při finální kontrole celého textu, která zbytečně snižuje 

jinak slušnou úroveň práce.  

 

7. Závěrečné hodnocení práce (doporučení/nedoporučení k obhajobě, známka) 

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a hodnotím známkou "dobře". 
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