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1. Odpovídá závěrečná práce zadání: 

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou přípravy nanokompozitů kaolinit/ZnO, jejich 

charakterizací a stanovením antibakteriální a fotokatalytické aktivity. Práce svým obsahem odpovídá 

původnímu Zadání bakalářské práce. 

2. Jak hodnotíte závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich 

úplnost? 

Bakalářská práce má celkem 47 stran textu včetně 3 stran použité literatury. Je členěna do 4 hlavních 

kapitol: I. Úvod (s. 9-10), II. Teoretická část (s. 11-22), III. Praktická část (s. 23-40), IV. Závěr (s. 41-

42) a k nim náležících podkapitol. Návaznost jednotlivých částí práce je logická a přehledná. Co ale 

postrádám, je v samostatné kapitole definovaný cíl práce. Nicméně jej lze najít v Zadání bakalářské 

práce, které je vloženo před Prohlášením (s. 3-4).  

V kapitole I. Úvod jsou uvedeny obecné informace k problematice nanokompozitů a jejich přípravě. 

Tyto obecné informace mohly být uvedeny bez citací odborné literatury, zejména pokud byly, 

případně mohly být citovány v kapitole II. Teoretická část. 

Seznam použité literatury je uváděn na konci každé kapitoly. Toto členění pokládám za nestandardní 

v případě, kdy je použitá literatura opakovaně uvedena v souhrnném seznamu na konci práce.  

Součástí práce je 1 příloha, odkaz na přílohu v textu ale chybí. Pokud se jedná o příspěvek - poster na 

mezinárodní konferenci NANOCON 2012, o kterém autor píše v kapitole IV. Závěr, měl být uveden 

odkaz na Přílohu 1, případně tato informace uvedena v názvu přílohy. 

3. Základní hodnocení závěrečné práce: 

Bakalářská práce řeší aktuální problematiku přípravy nových perspektivních nanomateriálů 

s potenciálním využitím v mnoha průmyslových, farmaceutických, veterinárních, environmentálních a 

jiných odvětvích. Zvolené téma bakalářské práce doplňuje a rozšiřuje poznatky v oblasti 

hydrotermální syntézy nanokompozitů a jejich charakterizace prostřednictvím fyzikálně-chemických 

analýz.  

V kapitole II. Teoretická část jsou dostatečně popsány vlastnosti a struktura vstupních materiálů, ZnO 

a kaolinitu. Dle mého názoru je ale malá pozornost věnována potenciálnímu využití připravovaných 

nanokompozitů. Využívání struktury a vlastností nanomateriálů je převratnou a vysoce moderní 

technologií, těmto zajímavým informacím mohla být v bakalářské práci věnována samostatná kapitola.  



V kapitole III. Praktická část jsou důkladně popsány laboratorní postupy a provedené fyzikálně-

chemické analýzy včetně přístrojového vybavení. Výjimku tvoří kapitola III. 4 .2. Antibiotická aktivita 

(s. 37-38), ve které autor věnuje pozornost teoretickým informacím o léčbě průjmových onemocnění 

selat a možnosti náhrady vysokých profylaktických dávek ZnO připraveným nanokompozitem 

kaolinit/ZnO. Tyto informace měly být popsány v kapitole II. Teoretická část. Popis metodického 

postupu testování antibakteriální aktivity chybí, autor se odvolává na rukopis článku, zaslaný do 

impaktovaného časopisu. V případě, kdy je rukopis pouze v redakčním řízení (k publikování nemusí 

být oponenty doporučen) a není k práci přiložen, je jeho informační hodnota v této podobě nulová.  

Výsledky jsou popsány v jednotlivých podkapitolách praktické části a jsou dokumentovány 

v přehledných grafech a tabulkách. Dosažené výsledky autor shrnul v kapitole IV. Závěr. Práce 

neobsahuje diskuzi, dosažené výsledky nejsou diskutovány s výsledky podobných studií jiných autorů. 

Připomínky, které k práci uvádím, jsou motivovány snahou upozornit autora na některé odborné a 

formální nedostatky, ale nijak nezpochybňují význam a přínos celé práce. 

4. Poznámky a kritické připomínky: 

Při psaní druhových názvů bakterií (např. Escherichia coli) se používa kurzíva. 

Nesprávně použitý termín „patogenní kmeny enterotoxické bakterie Escherichie coli (ETEC)“. 

Správně: „patogenní enterotoxigenní kmeny Escherichie coli (ETEC)“, případně lze termín 

„patogenní“ vynechat, protože všechny enterotoxigenní kmeny E. coli jsou patogenní. 

Nesprávně použitý termín: „doplňcích stravy pro selata“. Správně: „krmné doplňky pro selata“. U 

zvířat se používá termín „krmivo“ (případně „dieta“) místo termínu „strava“. 

Nesprávně použitý termín: „stolice selátek“. Správně: „výkaly selat“. 

Nesprávně použitý termín: „selat po ukončení jejich kojení“. Správně: „selat po odstavu“, případně 

„selat po ukončení sání“. 

Nesprávně použitý minulý čas v textu v odstavci 2 na straně 37:„Profylaktické dávky ZnO, zabraňující 

průjmovým onemocněním, byly však velmi vysoké- okolo 2500 až 3000 ppm denně. Tyto vysoké 

dávky bylo navíc nutné podávat po dva až tři týdny. Selata vylučovala 80-90 % oxidu zinečnatého 

obsaženého v těchto doplňcích stravy. Exkrementy obohacené zinkem se poté rozkládaly v 

zemědělské půdě a staly se tak znečišťujícím polutantem životního prostředí“. Autor popisuje aktuální 

situaci, která přetrvá, v případě 2 posledních vět je obecně platná.  

V kapitole III. 4. 2. Antibakteriální aktivita je na straně 38 uvedena citace „Gonzalez et al., 2004“, 

která ale chybí v seznamu použité literatury. 

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

Bakalářská práce přináší nové poznatky ve své praktické části, ve které je vypracována metodika a 

definovány optimální podmínky přípravy nanokompozitů kaolinit/ZnO s požadovaným obsahem ZnO. 

Novým poznatkem je rovněž charakterizace některých vlastností připravených nanokompozitů, která 

je dobrým předpokladem k jejich vhodnému a bezpečnému využití při různých průmyslových, 

farmaceutických, veterinárních, environmentálních a jiných aplikacích. 

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů: 



Výběr a počet literárních pramenů citovaných v práci pokládám za kvalitní a k rozsahu bakalářské 

práce dostačující. Autor v práci použil 2 citace z literatury doporučené v Zadání bakalářské práce. 

Doporučenou literaturu rozšířil o vlastní výběr zahraničních i českých odborných publikací (článků a 

knih). V práci je citováno celkem 20 publikací, z toho 14 článků z impaktovaných časopisů, 2 knihy, 1 

disertační práce a 3 internetové zdroje. V kapitole III. 4. 2. Antibakteriální aktivita je na straně 38 

uvedena citace „Gonzalez et al., 2004“, která ale chybí v seznamu použité literatury. 

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

Práci pokládám po formální stránce za pěkně a pečlivě zpracovanou. Obrázky, grafy a tabulky jsou 

jednoduché, přehledné, jasně popsané a dobře prezentují dosažené výsledky. Práce si v celém rozsahu 

zachovává jednotný a přehledný styl. V práci jsou patrné mírné nedostatky v odborné veterinární 

terminologii, které jsou však u studenta technického oboru omluvitelné.  

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce: 

Výsledky bakalářské práce lze využít v dalším výzkumu a vývoji nových nanomateriálů pro různé 

aplikace. Významnou podmínkou bude ale posouzení těchto perspektivních materiálů nejen z pohledů 

jejich účinnosti, ale také bezpečnosti, bioakumulace a potenciální toxicity.  
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