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5. Formální a graficlcí úroveň pníce

x A - výbornrá, bez překlepů a chyb ve formátování

B - velmi dobrrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod.

C - uspkojivr! s ojedinělýmmi většími (např. vynechárrí síánky) nebo četrějšími drobnými chYbami

A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů pníce (omačte právě jednu z moŽnostÍ)

1. Rozsah BP a její ělenění

x
_
A - přiměřené, odpovídají charakteru BP avýznamu jednotlivých částí

B - *"y."**éJl"rřní není logické n. rozsah jednotlivých čiástí nekoresponduje s jejich významem

C - 
".p"k"jtréJ""*h 

některých částí nedostačuje

N - nedostateěné

2. Odborná správnost

x
^ 

- Ýb"*t b"r rÁ" 
^žrěj 

ších připomínek

B _ * ami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemic§ých

nántech, nedokonalý popis metod nebo výsledků)

C - uspokojivá" s četnějšími drobnými závadarnl

N - nevyhovující, s hrubými chybami

3. U*d".í p",ůitý"h litenírních a j. zdrojů

x A -bezpřipomínek, všechny převzáéúdaje s citaci zdroje. celkový počet citací odpovídá charakteru Práce

B - *p"k"Ňé, . 
"bč*nými 

neobraírostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově niŽŠÍm PoČtem citací

@i,např.převžují''nestandardní''odkazynaučebnice,předniášky,webovéstriínky,
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat

N - nevyhovující, velmi málo citacío ev. ry§y plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj Převzafých
dat, popř. opsání vellcých ěástí textu)

4. Jazykpráce

x lně, bez závažnějšíchgramatických n. pravopisných chYb

c .rp"k"j-ý, čbt rěJší slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vYskYtrrjí

obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace

N - *..yh"r"iíď,. č"t"ými hrubými chybami



5. F'ormální a grafická úroveň práce

N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami

Případný slovní komentář k bodům I. až 5. :

gakaasM práce je sepsiána velmi přehledně a peělivě, a dokládá vysokou odbornou uroveň její

autorky. Jednotlivé časti práce na sebe odborně a logicky navazl$í, a je dobře patrné,Že

autorka se v dané problematice nejen velice dobře orientuje po teoretické stránce, ale rovněŽ

mládápraktickou část v laboratoři, stejně jako vyhodnocování získaných qýsledkŮ a odbomou

diskusi k nim.
Práce j e velmi pěkná i po grafické stránce, a nenašla j sem v ní žádné vytazné gramatické chYbY,

případně chybky ve formátovrání či v citacích. Autorka vytnkájazykoqými dovednostmi, kíeré
ještě zvýrazňují celkovou vysokou uroveň předkládané práce.

B. Obhajoba

K předložené práci mám jen několik drobných připomínek, které ovšem nijak nesníŽÍ jeji
vynikající uroveň.
1) Str. l l _ v textu se píše o 'omolekulové hmotnosti hydrogelů", prosím opatrně s touto formulacÍ,

molekulová hmotnost se vztahuje pouze na polymer, který je zál<lademhydrogelu. Na nasledující
str. 12 je to uvedeno již správně, že se jedná o "molekulovou hmotnost polymeru"
2) Str. 25 - molekulová hmotrrost PEG polymeru je 20, chybí jednotky (kDa).

3) Str. 25 - pokud se týká oznŇenítří vzorků nanovláken s PTX, není nutné uvádět u PLA-PTX-
PEG (20) údaj o molekulové hmobrosti, protože autorka použila jen jeden typ PEGu.
4) Str. 26 _v popisu Obr. 3 je označení vzorku PLA-PTX (10), předpokládám, žetňajv závorce

být nemá.
5) Str. 26 - pomocí HPLC byla proměřena sada roztoků PTX ve směsi DMSO a PBS, které dále

sloužily jako kalibrace pro stanovení koncentrace PTX v PBS při jeho uvolňování z nanovláken do

PBS. Jen pro zajimavost, může mít přítomnost DMSO v kalibraěních roztocíchvýrazný vliv na

prulgěh kalibrační křivky?
6) pro potlžity PBS pufr by měla být v práci uvedena jeho bližší specifikace (např. molarita, PH).
7) Str. 28 - byla během prom;ývání hydrogelů od nízkomolekulárních komponent po syntéze v
rámci uvedeného l týdne měněna voda?

Stanovisko k opravě chyb v práci:
opravný lístelďoprava v textu JE / NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce

C. Celkový návrh

Práci doporuěuji k přijetí k dalšímu řízent: ANO / NE

Nawhovaná celková klasifikace: výbomý (1)

Datum vypracování posudku: 2.7 .2021

Dota4y k obhajobě

Jméno a příjmení, podpis oponenta : Lenka Poláková 0^t"[-u^/


