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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  
 
Případné poznámky k hodnocení:  
 
Předkládaná diplomová práce Kristýny Strnadové porovnává tři purifikační metody pro 
purifikaci nanočástic na bázi poly(mléčné-co-glykolové) kyseliny. Práce je klasicky členěna s  
vhodným poměrem mezi teoretickou a experimentální částí práce. Text je přehledný, 
srozumitelný s minimem gramatických a stylistických chyb. Teoretická část  jasně, stručně a 
výstižně shrnuje danou problematiku. Metodická část je dostatečně popisná a srozumitelná. 
Výsledky, které vedly k naplnění cílů práce, jsou přehledně prezentovány a zpracovány do 
grafů a tabulek a následně kvalitně diskutovány. Experimentální část práce svědčí o značné 
době strávené v laboratoři i při zpracování získaných dat.  
 
Dotazy a připomínky:  
 
K práci mám několik připomínek a otázek: 
 
- relativní centrifugační síla (relative centrifugal force, RCF) je veličina, ne jednotka, takže 
není vhodné psát „centrifugace probíhala při 7200 rcf“. 
- pro zápis jednotek se neužívají hranaté závorky 
- chybný zápis nejistot, např. str. 33: 30,0 mg±0,05 mg  
- v textu se vyskytuje opakovaně hovorový výraz „měření nanočástic na Zetasizeru“ (lépe – 
analyzátor velikosti částic Zetasizer). 
 
 



Otázky: 
-Jak si lze vysvětlit rozdíl mezi hodnotami EE na obr. 31, když byly částice připravené za 
identických podmínek? 
- Jak lze vysvětlit, že nanočástice purifikované gelovou chromatografií za použití dvou 
různých gelů se výrazně liší intervalem velikostí? 
- Na str. 39 uvádíte: „U nanočástic s Pluronicem F127 je patrný trend snižování velikosti 
částic se zvyšující se koncentrací stabilizátoru. Naproti tomu u dalších stabilizátorů je trend 
spíše opačný (PVA, CTAB) nebo nelze jasně určit (částice s CSSS). Projevil se tedy vliv typu 
stabilizátoru i jeho koncentrace na velikost nanočástic.“ Vliv typu stabilizátoru na velikost 
částic je zřejmý. Je tomu tak opravdu i v případě koncentrace stabilizátoru? Kolikrát byl 
experiment proveden? V koncentracích Pluronicu 0,1 % a 1 % při redispergaci v roztoku 
stabilizátoru je rozdíl ve velikosti nepatrný. Stejně tak v případě CTAB je rozdíl ve velikostech 
zanedbatelný. V případě PVA v koncentracích 0,1 % a 1 % se velikost částic s vyšší 
koncentrací dokonce snižuje. 
- na str. 40 uvádíte: „Nanočástice s Pluronicem F127, PVA a CSSS redispergované v 
roztoku daného stabilizátoru vykazují vždy větší velikost než ty redispergované v čištěné 
vodě. To může být dané vymýváním stabilizátoru z povrchu částic během opakovaných cyklů 
centrifugace.“ Neodporuje toto vysvětlení v případě Pluronicu F127 výše uvedenému tvrzení, 
že s vyšší koncentrací stabilizátoru by měly být částice menší, a tedy s vymýváním 
stabilizátoru větší?   
 
 
 
 
 
 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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