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Dlplomová práce Se zabyvá aktuálním tématem, kterym jsou nanovlákna a jejich
aplikace, vznikla jako součást grantového projektu Ministerstva pr myslu a obchodu
Čn.

Teoretická část poměrně rozsáhle zpracovává nanomateriá|y se zaměĚením
pĚedevším na nanov|ákna (jejich vyrobu, v|astnosti, materiály pro jejich vyrobu),
zabyvá se samozĚejmě i vyuŽitím nanovláken v medicíně. DaIší kapito|y teoretické
části jsou věnovány enzymrjm a jinfm bio|oglcky aktivním látkám a samozĚejmě také
imobiIizaci enzymťt na pevné nosiče. Teoretická část je Zpracována pĚehledně a
Srozumitelně, její kva|itu bohuŽel sniŽují nepiesnosti p|ynoucí pravděpodobně z
nepozornosti, které v někteÚch pĚípadech komp|ikují pochopení věty (není dodrŽena
shoda podmětu s jlnfmi větn1imi č|eny, Ve vysvětlivkách není dodrŽen stejnf slovní
druh, chyby v psaní čárek, někdy chybí dokonce ce|é s|ovo,...).
Pouze některé jsou uvedeny v následujícím pĚehledu:

1) častěji neŽ celu|oza se pouŽívají její derivát (acetylceluloza), která má slibnou
(není shoda podmětu s pŤísudkem ani se zájmenem uvozujícím větu

vedlejší) (str. 17, kap. 2.2.1)
2) .....' a|e koslabení nastává aŽ vpĚítomnosti..' (špatně zvolené s/oveso);

Těmito reakcemi vznikají nové produkty a v|astnosti polymerťr, jako je
napĚíklad antim|krobiální, anti.mykotick1i, netoxicita, nealergick1/, ..., ... stávají
pozitivně nabité a vytváĚení ve vodě .. (bylo by lepší ve vyčtu vlastností
dodrŽet stejny slovní druh); pyrogenní schopnost vyvolat horečku;
mutagenní schopnost změnit.,.(v obou prípadech bych dodržela stejny
slovní druh Ve vysvětlovaném slově a Ve vysvětlivce, tzn, bud, pyrogenní -
schopny vyvolat horečku, nebo pyrogenita _ schopnost vyvolat horečku) (str.
20, kap.2.2.1)

3) syntézy a p sobení, rozdělujeme rťrstové faktory na (čárka je navíc)
(str.26, kap. 2.3.1)

4) ... s polyethylen.glykolem... (píše se bez pomlčky) (str.29; kap. 2.3.1)
5) ... vyvinu|o pro reparaci tkáně pouŽití 3D nanovlákenné materiály. (není shoda

pádŮ ve slovech) (str.30, kap.2.3.2)
6) ... mohou vázatfyzickymi nebo chemickymi metodami (fyzikálními metodami)

(str. 42, kap.2.4)
7) Následné hlstologické Ťezy a z nich vyrobené prokáza|y, Že kťrŽe myší...

(chybí slovo) (str. 44, kap. 2.4)

V rámci experimentální a vysledkové části jsou pĚehledně zpracovány jak popisy
jednotlivyich pouŽit1ych metod a postup , tak samotné q/sledky. Rozsah
experimentální části je ve|lk1y, vysledky jsou pro lepší názornost zpracovány do grafťr

a tabulek. Kladně hodnotím obzvIáště h|edání vhodnych zpťrsobťt, jak v bec pracovat



S nanov|ákny, aby bylo dosaŽeno cíle, tj imobilizovat enzymy. Všechna uskalí práce
jsou popsána v uvodu kap. 4 V1isledky a diskuze.

Diplomová práce obsahuje celkem 67 cltací pĚeváŽně zahraniční literatury, která aŽ
na vyjimky není starší S-ti let. BohuŽel citace literatury nemá zce|ajednotnou formu -
v některych pĚípadech je uvedeno celé kĚestní jméno, jindy pouze první písmeno;
v někten'/ch piípadech pouze zkratka názvu časopisu, jindy jeho cely název. U více
autorťr by stači|o uvést pouze prvního a zbytek schovat do a ko|.; et. a|.

K celé práci mám několik poznámek a otázek:

1) V seznamu zkratek nejsou uvedeny všechny zkratky, které se V textu vyskytují.
Pokud je pojem uveden v textu pouze jednou je zbytečné zkratku vrjbec
v textu zavádět.

2) Na str. 41 je zmíněna pĚíprava chitosanovych vláken _ popsany zpŮsob je
pouze jednÍm z moŽnych pro pĚípravu vláken. Navíc tato formulace ani piesně
nevystlhuje princip popsanf v daném článku a není to ani princip vlroby
nanovláken. Vzhledem k da|šímu textu, kde se jiŽ mluví o nanov|áknech, je
toto tvrzenÍ poněkud zavádějící. Nanovlákna, na která probíhala imobillzace
v rámci dip|omové práce, neby|a tímto zp sobem pĚipravena.

3) Pri stanovení aktivity trypsinu je v popisu metody ke vzorku S enzymem
pĚidávána kyse|ina octová, ale není pridána ke slepému vzorku. opravdu se
k němu nepĚidává? K čemu vlastně kyse|ina octová v tomto prípadě slouŽí?
(str. 54, kap. 3.4)

4) Scaffdex krouŽky podlehly během pokusťr učinkťrm jodistanu sodného. Víte, z
jakého materiá|u jsou krouŽky vyrobeny? Nezkoušeia jste hledat něco
podobného krouŽkrjm, a|e zjiného materiálu, kten./ by jeho pťrsobení odolal,
tzn. napň. ze stejného materiálu, ze kterého jsou vyrobené pouŽívané
mikrozkumavky nebo podk|ad pro nanovlákna? Scaffdex krouŽky se nepouŽily
pro karbodiimidovou metodu? Proč? Tam se pťeci jodlstan nevyskytuje a
vys|edek by tedy nemuse! byt ov|ivněn.

5) Proč je v tabulce 13 na str. 86 uváděno mnoŽství v pg , kdyŽ v pĚedchozích
tabulkách je v mg?

6) Na str. 44 je pouŽito slovo cross-linkující činidlo? Neznáte jeho česky
ekvivalent? Umíte obecně vysvětlit, co crosslinking znamená?

7) Jaké je s|oŽení fixačního roztoku pro barvení ge|u pĚi elektroforéze? Pokud ho
smíchám, jak je popsáno, nebudou dodrŽena uvedená procenta, tzn. 5%
kyselina octová a 50% ethanol (str. 52;kap.3.2.3).

Vypracovaná diplomová práce sp|Ďuje všechny formální ná|eŽitosti dipIomové práce.
By|o dodrŽeno zadání práce a splněny všechny jeho body. Vyis|edky budou jistě
vyuŽity a bude na ně navázáno v dalším Ěešení grantového projektu Ministerstva
prťrmystu a obchodu Čn.
Kvalitu ce|é práce sniŽují stylistické nepiesnosti, které se v rťrzné míĚe vyskytují
v ce|é práci.
Práci doporučujl k obhajobě a z uvedenfch drivodrj hodnotím známkou velmi dobĚe.
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