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II. Posudek oponenta 

 

 

Předložená diplomová práce je experimentálně zaměřená, má obvyklý způsob prezentace, je členěna podle 

obvyklých pravidel. Celkový rozsah je možno kvantifikovat 61 stranami textu, výsledky jsou dokumentovány 

jednak ve 15 tématicky odlišných tabulkách a současně jsou prezentovány v grafické podobě v 33 obrázcích. 

Teoretická část diplomové práce je zpracována na základě informací čerpaných ze 40 literárních pramenů 

pocházejících převážně z odborných vysoce hodnotných časopisů. Cíl práce je přesně  formulován  a dále 

specifikován ve třech bodech na s. 7. 

Teoretická část je zpracována velmi přehledným a srozumitelným způsobem. Zajímavost tématu a způsob 

zpracování literatury nabízí možnost zveřejnění textu v odborném farmaceutickém nebo profesním 

lékárnickém tisku.  V této části práce oponent nalezl jen málo nepřesností a nedokonalostí. Jedná se  např. o 

výraz "biologicky živá složka" na s. 4, který byl pravděpodobně převzat z literatury.  Na s. 5 je termín "hřídel", 

častěji se používá termín "vřeteno". Na s. 4 a 7 jsou různé definice bioadheze. Která z nich je srdci 

diplomantky nejbližší ?  Oponenta by dále zajímalo, jak je možno popsat nebo vysvětlit veličinu "kritická délka 

L" ve vztahu (3) na s. 9. Jaký je rozdíl mezí energií lomu a prací lomu elastomerní sítě ve vztazích na s. 9? 

Na s. 19 jsou pouze názvy podkapitol bez textu. Jedná se o přípravu na spis k rigoróznímu řízení?  

Metodika práce je popsána přesně, stručně a dostatečně srozumitelně. Oponenta nejvíce zaujalo 

konstatování na s. 55 o měřitelnosti adhezivity díky nižší viskozitě. Plyne z toho tedy vztah mezi viskozitou a 

adhezivitou zkoumaných materiálů? 

V diskusi na s. 62 je správně zhodnoceno, že stupeň větvení v řadě nosičů 3M-5M-8M klesá a v řadě 3D-5D-

8D roste. Má pro tuto zajímavou rozdílnost funkce větvících agens v závislosti na koncentraci diplomantka 

racionální vysvětlení? 

Drobné nedostatky v seznamu literatury týkající se názvů časopisů, názvů originálních prací a jmen autorů 

nesnižují možnosti vyhledání. 

Závěrem je možno konstatovat, že diplomatka předložila velmi kvalitní spis zpracovaný na mimořádně 

vysoké grafické a obsahové úrovni. Tím svůj  úkol splnila.  

Navrhuji, aby předložená diplomová práce byla přijata k obhajobě. 

 

Navrhovaná klasifikace výborně  

V Hradci Králové dne 16. května 2008 Podpis oponenta diplomové práce 

 


