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1. Odpovídá závěrečná práce zadání? 

Předložená bakalářská práce splňuje zadání. 

 

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

jednotlivých částí: 

V teoretické části (celkem 15 stran) je postupně popsáno zařazení biosyntézy mezi metody 

přípravy nanočástic, problematika biosyntézy, fytosyntéza nanočástic kovů až po metody 

používané pro studium vlastností nanočástic sledovaných v dané Bc. práci. Jednotlivé části na 

sebe logicky navazují a jsou dobře zpracované. 

V experimentální části (celkem 18 stran) je postupně uveden postup přípravy nanočástic, 

metody charakterizace vzniklých nanočástic a výsledky. Celá Bc. práce je shrnuta v závěru.  

 

3. Poznámky a kritické připomínky: 

V práci chybí seznamy použitých zkratek, tabulek a obrázků.  

V teoretické části jsou uvedeny 3 obchodní názvy látek, které bych doporučila popsat 

alespoň pod čarou nebo použít pouze chemické názvy (např.: Tween 20, Tween 40, Daxan 

19). Dále zde chybí několik odkazů na obrázky v textu (Obr. 6,7). Na str. 24 2.4.3. je uvedena 

věta: „…v roztoku s vyšším pH bylo nalezeno více stabilních částic než v roztoku s nižším (2 

> 8)pH“, kdy nerozumím dané závorce. 

V experimentální části jsou uvedeny snímky z TEM s nejednotným měřítkem, kdy po 16 

dnech jsou s měřítkem 200 nm (Au1-Au5) a po 32 dnech s měřítkem 500 nm (Au1-Au4) a 

200 nm (Au5). Při stanovování velikostní distribuce částic studentka popisuje šířku distribuce, 

ale tato není v uvedených grafech uvedena (např. distribuce Au1 je v textu uvedena od 19 nm 

– 65 nm, ale Graf 1 distribuce Au1 je uveden pouze v rozmezí 19 -56 nm), dále osy x ve 

všech grafech mají nejednotné rozpětí hodnot. Studentka uvádí „průměrné velikosti částic“, 

kdy bych doporučila uvést vzorec pro výpočet. A dále bych doporučila uvádět nejen průměrné 

velikosti, ale také velikosti, které byly nejčetnější. V práci chybí chemická rovnice (alespoň 

předpokládaný průběh) vzniku nanočástic zlata z kyseliny chlorozlatité. V závěru jsou 



uvedeny hodnoty zeta potenciálu bez jednotek. V experimentální části chybí propojení a 

porovnání výsledků s literaturou z teoretické části. 

Dotazy: 

1. Může typ prekurzoru (HAuCl2 x AuF3 x AuCl3) mít vliv na fotosyntézu - zda-li 

proběhne či nikoliv? 

2. Může použití biomasy z „čerstvých“ jehlic ovlivnit vytvoření/tvar/velikost Au 

nanočástic? 

3. Čím si vysvětlujete snížení průměrné velikosti částic u vzorku Au2 po 32 dnech oproti 

Au2 po 16 dnech? 

4. Uvádíte, že nejběžnější využití nanozlata je v medicínských aplikacích, nemohou 

případná rezidua z kyseliny chlorozlatité či biomasy být toxické pro lidské tělo? 

 

4. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů: 

Kladně hodnotím velké množství použité literatury (celkem 65 citací), převážně ze 

zahraničních zdrojů, odborné články, monografie a internetové zdroje. Autorka nevyužila 

doporučenou literaturu: SOMASUNDARAN, Ponisseril. Encyclopedia of Surface and 

Colloid Science.3rd ed. New York, USA:2015 CRC Press. ISBN 9781466590458. 

 

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

Práce obsahuje několik překlepů a pravopisných chyb. 

Například:  

Str. 17 – 24. řádek: ...fotochemikálií… má být fytochemikálií 

Str. 19 – 10. řádek: ...nevznikly ve vzorku v prostředím s pH 2… má být v prostředí 

Str. 26 – 12. řádek: ...bioosyntézou… má být biosyntézou 

Str. 38 – 2. řádek: …hodnota absorpce stoupal… má být hodnota absorpce stoupla 

Str. 42 – 32. řádek: …hodnoty čeho byly záporné…má být hodnoty zeta potenciálu 

byly záporné 

 

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

způsob využití získaných výsledků: 

Práce je zaměřena na aktuální téma biosyntézy – fytosyntézy, která je velice populární. 

Reprodukovatelnost přípravy nanočástic je důležitým krokem ve využití biosyntézy-

fytosyntézy pro přípravu kovových nanočástic především pro průmyslovou výrobu. Jelikož se 

jedná o pilotní studii, je možné na tyto výsledky navázat a poté je publikovat. 


