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Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní
Případné poznámky k hodnocení:
Předkládaná práce se zabývá reologickým hodnocení vzorků gelů založených na agaru jako
potenciálních materiálů pro přípravu jednorázového fantomu mozku. Uchazečka hodnotila
vzorky připravené v rámci jiné diplomové práce řešené v rámci stejného projektu.
Práce se je sepsaná přehledně, členěna je logicky a míra gramatických a stylistických chyb
nepřesahuje míru obvyklou pro tento typ prací. Rozsah provedených experimentů je spíše
menší nicméně dostatečný.
V práci postrádám pokus o racionalizaci výsledků. Ve většině případů se práce omezuje na
konstatování, jak dané experimenty vyšly.
Výstupem práce je nalezení vhodné kombinace pomocných látek pro přípravu gelu jako
materiálu pro orgánový fantom. Tento cíl se podařilo naplnit.
Dotazy a připomínky:
Připomínky:
1

Vzorce polysacharidů tvořících agar jsou převzaté. Tento typ vzorců lze snadno připravit s
použitím fakultního softwaru.
Přestože byly prováděny experimenty s prasečím mozkem, výsledky nejsou diskutovány v
kontextu vzorků agarových gelů.
V práci se vyskytují poměrně rozsáhlé odstavce, které nejsou řádně citovány.
Dotazy:
V práci se uvádí: "Agaróza tvoří až 70% směsi, je zodpovědná za gelovatění a agaropektin je
zodpovědný za zahušťovací vlastnosti." Šlo by to nějak rozvést? Zejména vysvětlit na
molekulární úrovni rozdíl mezi gelovatěním a zahušťováním.
Jaké jiné materiály s výjimkou agaru a želatiny se využívají pro konstrukci orgánových
fantomů?
Jaký je předpokládaný mechanismus vlivu glycerolu na vlastnosti testovaných vzorků? V
práci se například uvádí, že po přidání glycerolu se tuhost gelů zvyšuje podobně jako fázový
úhel?
Co jsou rozptylovače MRI zmíněné na str. 27?
hodnocení, práce je: výborná
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