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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah DP a její členění 

× A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické nebo rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 
2. Odborná správnost 

× A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 
3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

× A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 
dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 
4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

× B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 
5. Formální a grafická úroveň práce 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

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

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. 
 
Předkládaná práce se zabývá fotochemií tetrafenylporfyrinu a jeho Ni a Cu derivátů v polymerních 

nanovlákenných materiálech. Takovéto materiály mohou mít antibakteriální vlastnosti, které jsou 

založeny na fotogeneraci singletového kyslíku. Autorovi se podařilo prokázat alternativní 

mechanismus, který je založený na fotosensitizované generaci peroxidu vodíku, který způsobuje 

antibakteriální účinky těchto materiálů i po skončení ozažování. 

 

Interpretace výsledků je, v rozsahu diplomové práce, spíše nadprůměrná. Práce je z odborného 

hlediska jasně a přehledně sepsána, logicky a systematicky členěna. Samotný text je zpracován již 

méně pečlivě s občasnými formálními chybami především překlepy. 

  

Celkově lze konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce. a proto ji 

doporučuji k dalšímu řízení. 

 
 
B. Obhajoba 
 
Dotazy k obhajobě  
  
1. Kyslík má mnoho singletových excitovaných stavů, které se liší energií. Který z těchto 
energetických stavů vzniká ozařováním polymerních nanovlákenných materiálů a proč? 
 
2. Proč byly vybrány Ni a Cu deriváty tetrafenylporfyrinu, které neprodukují singletový kyslík? 
 
3. Navrhněte možné aplikace nanovlákenných materiálů, které jste studoval, a vysvětlete výhody a 
nevýhody fotosensitizované generace peroxidu vodíku oproti fotosensitizované generaci 
singletového kyslíku.  

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  / NE   
 
Navrhovaná celková klasifikace:   1 
 
Datum vypracování posudku:  30.5.2011 
 
 
Jméno a příjmení, podpis oponenta : RNDr. Pavel Kubát, CSc 


