
Posudek oponenta diplomové práce 
 
Jméno a příjmení uchazečky: Petr Henke 
 
Název práce: Fotoaktivní sulfonované polystyrénové nanomateriály 
 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah DP a její členění 

X 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 

X 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 

X 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 

X 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 

X 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. 



 Cílem práce byla příprava několika nanovlákenných materiálů a jejich základní charakterizace. 
Uvedené cíle byly splněny. Výsledky byly získány kombinací spektroskopických metod a 
testováním fototoxických vlastností materiálů. Z textu je patrné porozumění tématu a 
uskutečnitelnost vize modifikovat polymerní nanovlákna a ovlivňovat tak jejich fototoxicitu 
vázáním sensitizátorů. Předkládaná práce má nedostatky: 

1. Měla by obsahovat detailnější informace o výsledcích, které jsou dány jen tak mimochodem. 
Např. v části 4.4.1. a 4.4.2. jsou jen zmínky o tom, ze singletový kyslík vzniká, ale bez 
relativního srovnání jednotlivých materiálů. To samé kap. 4.4.3., kde je uveden jen jeden 
příklad fotodegradace kyseliny močové, avšak materiály nejsou porovnány mezi sebou. 

2. Mé připomínky se týkají také formulačních nejasností. Např. str. 40 -...nebyl takřka detekován 
fotogenerovaný peroxid.....Obr. 19 neukazuje žádný vznik peroxidu; str. 28 – Tabulka 3 
neukazuje kinetiku adsorpce jak se tvrdí v textu. Název TPP není v pořádku, etc. 

 
 
B. Obhajoba 

Dotazy k obhajobě  

1. Proč se používaly tak vysoké koncentrace externě vázaných porfyrinů, jak plyne ze zabarvení 
vrstev na Obr. 23 a 24? Materiál s absorbancí jakou má sulfonovaný TPP-PS by umožnil 
porovnat význam objemově zabudovaného a povrchově vázaného sensitizátoru.  

 
2. Vysvětlete souvislost mezi agregací porfyrinů a produkcí peroxidu vodíku. Jak z předložených 

měření lze popsat vliv samotného singletového kyslíku a fotoprodukovaného peroxidu vodíku 
na fototoxicitu materiálu? Také není zřejmé proč TMPyP(Sn) vykazuje nejvyšší fotoprodukci 
peroxidu vodíku. 

 
3. Porovnejte odhadnutou dobu života singletového kyslíku produkovaného jednotlivými 

tkaninami s dobou života v D2O a uveďte možné důvody pro pozorované rozdíly. 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO 
 
Navrhovaná celková klasifikace: Velmi dobře 
 
Datum vypracování posudku: 1. 9. 2011 
 
Jméno a příjmení, podpis oponenta : Ing. Kamil Lang, CSc. 


