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II. Posudek oponenta 

 

Předložená diplomová práce v rozsahu 60 stran, 39 obrázků, 15 tabulek a 30 literárních odkazů je 

experimentálního charakteru. Cílem práce bylo vypracovat metodiku zvýšení koncentrace nanočástic stříbra 

v matečném roztoku a pokusit se o stabilizaci nanočástic stříbra ve vodném prostředí.  

Práce je členěna na kapitoly Teoretická část, Experimentální část, Výsledky Cíl práce, Diskuze, Závěr a 

Literatura. V teoretické části jsou popsány metody přípravy nanočástic stříbra, principy měření na Zetasizeru, 

sprejové sušení a metoda analýzy obrazu. Některé pasáže teoretické části, např. kap.2.3.1. na str. 22 jsou 

málo obecné a připomínají spíše  experimentální část diplomové práce ("Koncentace nanočástic a mannitolu 

jsou rozhodující parametry pro chování částic a sprejové sušení."). Obrázky použité v teoretické části 

názorně dokreslují popisované metodiky, ale postrádám u nich odkaz na literaturu, ze které byly převzaty. 

V experimentální části jsou dobře popsány postupy koncentrování disperzí stříbra, ale nedostatečně 

uvedeno, s jakými "vzorky" diplomant pracoval. Některé pasáže (např. str.36) připomínají teoretickou část. 

Lépe by bylo uvést konkrétní nastavení přístrojů při měření. V kapitole 3.4. Výsledky je použito složité členění 

na tři úrovně a v nějaké podkapitole ani žádné výsledky uvedeny nejsou (např. 3.4.2.1 Sprejové sušení, 

3.4.3.1. Koncentrování). Cíl práce je nezvykle uveden až za kapitolou Výsledky. 

K diplomové práci mám tyto konkrétní dotazy: 

str.32: Anylytické váhy Kern mají d=0,1 g ? 

Byly v experimentu použity: betaglukan, chitosan, hydrolyzát želatiny? 

str.39: Za jaké teploty probíhala koncentrace nanodisperze? 

Kolikanásobně se podařilo zvýšit koncentraci nanočástic stříbra? 

lit.cit.17, 18, 24, 25 - prosím o objasnění. 

V kapitole Diskuze nesouhlasí text s odkazy na tabulky a obrázky. Tím je velice snížena srozumitelnost této 

kapitoly.  

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě po provedení oprav v kapitole Diskuze (čísla odkazů na 

tabulky a obrázky).   
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