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Posudek na bakalá řskou práci 

 
Jméno posuzovatele: Jan Kotek  
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Autor: So ňa Kikerlová 
 
Název práce: Zna čení bun ěk pro MRI pomocí neb ěžných magnetických 
nano částic 
 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Záměrem obecného úvodu předložené bakalářské práce bylo mj. i to, aby tato práce 
pro chemiky (práce vznikla na pracovišti chemické sekce) sloužila jako referenční 
text popisující základní buněčné procesy spojené se značením buněk; pokud mohu 
posoudit, tak se to Soně čtivou a přehlednou formou podařilo (přestože logickou 
výtkou oponenta může díky tomu být nižší odborná úroveň a malý vědecký přínos 
odpovídajících pasáží). 
Vlastním tématem práce je pak literární rešerše na téma vystižené názvem práce – 
v praxi se běžně používají oxidické fáze železa; tato práce si kladla za cíl podchytit 
jiné magnetické nanokrystalické fáze, které byly studovány či dokonce testovány pro 
účely MRI. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
5 větších kapitol, první tři se týkají buněčných procesů spojených se značením 
buněk, a vlastních metod značení a studia buněčných populací, další stručně 
vystihuje princip MRI, a v páté kapitole je přehled publikovaných magnetických 
nanočástic. Následuje stručné shrnutí a seznam citované literatury. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Letmý průzkum neodhalil žádnou zásadní práci, kterou by ve své rešerši autorka 
opomněla (záměrně nebyly zahrnuty práce týkající se magnetické hypertermie). 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Vlastní výsledky nejsou v práci zahrnuty. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Obrazová a grafická úroveň velmi dobrá, občasné překlepy v míře nepřesahující 
četnost obvyklou v podobných studentských pracích. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Během řešení projektu pracovala Soňa samostatně, a nad rámec požadované 
literární rešerše se aktivně vzdělávala v práci s buněčnými kulturami, a v přípravě a 
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charakterizaci suspenzí nanokrystalických anorganických fází (výsledky nejsou v 
práci zahrnuty). Řešení projektu připravilo Soňu na pokračování prací v dané 
problematice v rámci magisterského studia. 
 
Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 


