
Posudek oponenta bakalářské pnáce

Jméno a příjmení uchazeče/ky : Soňa Jesenská

Název práce: Nanotkaniny produkující singletový kyslík

A. Bodové hod":ení jednot]ivých aspektů práce (označte právč jednu z možností)

1. Rozsah BP a její členěm'

X A -přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí

8 - nevyrovnané, členěiií není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoreponduje s jejich významem

C -uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuj e

N - nedostatečné

2. Odbomá správnost
A -výbomá, bez závažnějších připomínek

X 8 -velnri dobrá, s ojedinělými dróbnými závadami (nej asnost 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 ]iterámích a j. zdrojů

X A -bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroj e, celkový počet citací odpovídá charakteru práce

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

C -s vážnějšími závadami, např. převažuj í "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky,
nebo se ojediněle vyskytuj e opominutí odkazu na zdroj převzaúch dat

N -nevyhovující, ve]mi má[o cftací, cv. rysy plagiátu (časté oi)omíjení odkazu na zdroj převzatých
dat, popř. opsám' ve]kých částí textu)

4. Jazyk práce

X

A -výbomý, práce j e napsána čtivě a srozumitelně, bez závažněj ších gramatických n. pravqpisných chyb

8 -velmi dobrý, oj edinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby

C -upokojivý, četněj ší slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné fomulace

N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami

5. Fomální a grar]cká úroveň práce
A - výbomá, bez překlepů a chyb ve fomátování

X 8 -velmi dobrá, ojedinělé chyby fomátu citací, překlq)y, chytŘjící zkratky apod.

C -uspkojivá, s ojedinělýmmi většími (např. vynechání stránky) nebo četněj šími drobnými chybami

N -nevyhovující, s četnými hrubými chybami



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.  :

Předložená práce popisuj e fotoĎÍzikální vlastnosti nanotkanin s imobilizovanými porfýrinovými

senzitizátory. Důraz je kladen na prokázání vzniku singletového kyslíku a fototoxického efektu na

povrchu nanotkanin a na fotostabilitu senzitizátorů. Témaje dáno logicky do souvislosti s vývojem

nových    baktericidních    materiálů,    kdy    právě    celý    kompleK    fotoĎzikálních    parametrů

inkorporovaný ch molekul semitizátorů ovlivňuj e výsledný fototoxický efekt.

Práce obsáhuje přehledný úvod věnovaný vzniku a vlastnostem singletového kyslíku a základní

infomace o vlastnostech poriýrinových sloučenin. Cíle předkládané práce jsou jasně formulovmé.

K textu  ani jeho  obsahu nemám kritické připomínky.  Drobná chyba je  v názvech porĎrinových

sloučenin,  např.  ZnTPPS4 je  správně  5,10,15,20-tetrákis(4-sulfonatofenyl)porphyrin.  Přínos  práce

vidím v tom, že popisuje vlastnosti nových fotofimkčních materiálů.

Předložená  práce  Soni  Jesenské  svým  zaměřením,  obsahem  i  formou  splňuje  požadavky

kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.

8. Obhajoba

Dotazy k obhuúobě

Jákájedobaživotasindetovéhokyslíkuajákýmzpůsobemtentoparametrovlivňujejeho
reaktivitu?

Stanovisko k opravě chyb v práci: -
opraviý lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zákroužkujte) podnúnkou přijetí práce

C. Celkový návm

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: AN0

Navrhovaná celková klasifikace:  1

Datum vypracování posudku: 16. 5. 2008

Jméno a příjmení, podpis oponenta : Ing. Kamil Lang,CSc.


