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Invence autora/ky byla výborná.
Iniciativa autora/ky byla výborná.
Autor/ka pracovala s dopomocí samostatně, zodpovědně.
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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:
Diplomová práce představuje především pilotní studii umožňující další cílenou formulaci
nanovlákenným membrán s obsahem léčiva, které má špatnou rozpustnost ve vodném
prostředí. Diplomantka k tomuto tématu samostatně a s využitím podkladů dle vlastního výběru
sestavila na slušné úrovni relevantní text, kterým osvědčila schopnost zvládnout i rozsáhlejší
kompilaci.
Přínos práce spočívá především v experimentu, při kterém diplomantka musela postupovat po
jednotlivých krocích, obezřetně, s pochopením smyslu jednotlivých kroků, v průběžné interakci
s konzultantem. Současně se tím učila výsledky správně hodnotit a postupně interpretovat.
Pečlivost ve vedení pracovních poznámek umožnila později dosažené výsledky dobře
prezentovat po stránce logické i z hlediska formálního. Proto považuji vyvozené závěry
realistické a cenné.
Technické zpracování a jazyková úroveň výtisku, který předložila, má solidní úroveň, a s
rezervou splňuje kritéria kladená na kvalifikační práce tohoto typu. Proto ji bez výhrad
doporučuji k obhajobě.
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