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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Závěrečná práce odpovídá zadaní, avšak rešeršní část je velmi stručná a zdaleka nevytváří podklad,
na němž by mohly být dosažené výsledky diskutovány odpovídajícím způsobem.

2. Jak hodnotíte záverečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Bakalářská práce má dobře nastavenou strukturu, i když dodržení struktury dle zadání a stanovených
cílů by pomohlo autorce lépe zpracovat celou práci. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.
Autorka zřejmě zapomněla na závěrečnou úpravu Obsahu, protože ten je členěn na 3 hlavní kapitoly,
v textu má kapitoly pouze dvě. Dále v kapitole 1.2, která je nazvána Oxidy kovů pro antibakteriální
nanokompozity je zařazena subkapitola 1.2.3 Vermikulit. Je vermikulit řazen mezi oxidy kovů?
Kapitoly v rešeršní i experimentální části jsou velmi stručné. V Experimentální části postrádám
hlubší rozbor dosažených výsledků.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Bakalářská práce je rozdělena do dvou (tří) kapitol a je doplněna velmi stručným úvodem a závěrem.
V první kapitole se věnuje teoretické části, kde opět velmi stručně charakterizuje antibakteriální
stabilitu a antibakteriální materiály, dále se věnuje charakterizaci oxidu zinečnatého, oxidu
měďnatého a vermikulitu. V poslední části této kapitoly popisuje mechanochemickou přípravu
nanokompozitů, postrádám však jakoukoliv zmínku o ultrazvukovém působení, které se objevuje v
zadání bakalářské práce. Zároveň postrádám detailnější zaměření na problematiku nanokompozitů
oxidů kovů.
V kapitole dvě (dle obsahu) si autorka stanovila cíle. V Experimentální části popisuje přípravu oxidů
zinečnatého a měďnatého a jejich nanokompozitů s vermikulitem, včetně charakterizace s využitím
SEM, Ramanovy spektroskopie, XRD a stanovení antibakteriální stability. V Závěru stručně shrnula
celou bakalářskou práci opět bez hlubšího rozboru dosažených výsledků, což považuji za hlavní
nedostatek předložené práce. Tento nedostatek je zřejmě dán ne zcela dobře zpracovanou  teoretickou
částí.
Autorka nevyužila žádný ze zdrojů v seznamu doporučené literatury, což ji mohlo napomoci vyhnout
se nedostatkům této práce.

4. Poznámky a kritické připomínky:
1. V kapitole 1.1 v druhém odstavci popisuje autorka mechanismus působení antibiotik, jako je
syntéza buněčné stěny, bílkovin nebo nukleových kyselin bez bližšího vysvětlení. Může autorka
upřesnit své tvrzení?
2. V práci opakovaně používá chybné označení Bacillus subtilit místo Bacillus subtilis.
3. V kapitole 1.2 mohla blíže specifikovat nanokompozity Zn-Cu-O. Jakou předpokládá strukturu
těchto nanokompozitů?
4. Na stránkách 16,17 autorka popisuje ne zcela srozumitelně strukturu vermikulitu (z uvedené
literatury použila pouze část bez znalosti předchozích kapitol), a dále se věnuje jeho vlastnostem a
použití jako nosiče pro vývoj antibakteriálních materiálů, které vznikají buď interkalací nebo
vznikem sloučenin na jeho povrchu. Vzhledem k tomu, že příprava oxidů kovů na povrchu
vermikulitu je náplní této bakalářské práce, postrádám hlubší rozbor, k jakým interakcím oxid kovu-
vermikulit dochází.
5. V Cílích bakalářské práce si autorka jako jeden z cílů stanovila přípravu nanokompozitů CuO,
ZnO, Zn-Cu-O atd. Mohla by autorka vysvětlit pojem nanokompozit a ujasnit, které z jejích produktů
jsou nanokompozity?
6. V tabulce 1 má chybně označen chlorid zinečnatý, jakožto vstupní surovinu. Nespecifikuje
množství vermikulitu použitého k přípravě.
7. V případě diskuze výsledků metody XRD má autorka v obrázku vyznačeny hodnoty d 10 x vyšší



než v textu v nm. Může vysvětlit proč? (Jedná se pochopitelně o použití různých jednotek). Mohla by
autorka vysvětlit na základě této metody, jestli probíhá interkalace do mezivrství nebo jsou částice
pouze ukotveny na povrchu?
8.  V kapitole 2.2.3 autorka popisuje FTIR metodu, k charakterizaci však použila Ramanův
mikroskop. Mohla by vysvětlit rozdíl mezi těmito dvěma metodami?
9. V případě antibakteriálních testů autorka vůbec neosvětlila, jakým způsobem se hodnotí výsledky v
tabulce 2-10. Pro nezasvěceného čtenáře by se mělo vysvětlení +/- v této kapitole objevit. Z textu to
na závěr vyplyne, avšak mělo by to být popsáno, stejně jako popisuje metody SEM, XRD, FTIR a
RM.
10. V závěru není zcela jasné, zda-li hodnotí samotné oxidy či jejich nanokompozity. Na základě
výsledků charakterizace mohla zhodnotit i stukturu svých produktů.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Autorka v práci nespecifikuje, které části přináší nové poznatky, z jejího zpracování tato skutečnost
nevyplývá.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Autorka použila 28 literárních pramenů, odpovídajících zaměření práce. Autorka však mohla využít
tyto materiály pro důkladnější rozbor vlastních dosažených výsledků a rovněž pro obsáhlejší
vypracování rešeršní části.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Po formální stránce je práce vedena dobře, autorka se nevyhla občasným gramatickým pochybením,
občasnému použití nevhodné stavby vět a nevědeckým výrazům. Úprava práce je na velmi dobré
úrovni.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Výsledky práce přinesly zajímavé poznatky v oblasti přípravy nanočástic oxidů kovů a jejich
nanokompozitů, které mohou být využity jako podklad pro diplomovou práci.
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