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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Předložená bakalářská práce odpovídá zadání a stanovené cíle byly splněny.

2. Jak hodnotíte záverečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Práce má standardní strukturu a jednotlivé části na sebe logicky navazují.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Práce je zaměřena na hodnocení biosyntetizovaných nanočástic na bázi stříbra a zlata, ve vztahu k
jejich možným aplikacím pro dezinfekci. Teoretická část se zabývá samotným procesem biosyntézy
vybraných nanomateriálů různými organismy a také charakterem nanočástic kovů a jejich
antimikrobiálními vlastnostmi. V experimentální části jsou popsány metody syntézy a charakterizace
studovaných bionanokompozitů a také jsou prezentovány získané výsledky, včetně jejich diskuze.

4. Poznámky a kritické připomínky:
K práci si dovoluji mít několik připomínek a dotazů:
str. 19 a 20 - je uvedeno konstatování, že "reaktivní kyslíkové radikály, produkované nanočásticemi,
navozují apoptózu", to lze však vnímat jako pozitivum, protože horší působení nanočástic je naopak
inhibice apoptózy, která funguje jako obranný mechanismus před proliferací poškozených buněk.
str. 35 - obr. 9 - je uvedeno, že velikostní distribuce částic byla získána z 200 nanočástic, které byly
hodnoceny pomocí TEM. Bylo by možné přiblížit jak byla uvedená distribuce částic získána?
str. 38 - u testů antibakteriální aktivity se uvádí, že byly testovány vzorky s obsahem Ag 3,3 a 10%,
což není ve shodě s obsahem Ag stanoveném metodou ICP. Byly pro tyto testy použity stejné vzorky
bionanokompozitu?
Otázka: Je známo proč jsou intracelulárně syntetizované nanočástice menších velikostí než ty, které
vznikají extracelulárně?

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Práce přináší nové poznatky především v oblasti biosyntézy nanomateriálů a jejich antibakteriálních
vlastností a ukazuje tyto materiály jako perspektivní pro možnou aplikaci pro dezinfekci povrchů
např. ve zdravotnictví.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Práce vychází z nadstandardního počtu literárních zdrojů, přičemž převažujícími jsou zahraniční
odborné články a knihy.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Práce vykazuje dobrou formální úroveň. Velmi oceňuji schopnost autorky zpracovat danou
problematiku v anglickém jazyce a i přes přítomnost drobných jazykových chyb je práce zpracována
na velmi dobré jazykové úrovni.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Získané výsledky jsou dobrým podkladem pro budoucí publikaci v odborném časopise.
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