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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Práce je obvyklého rozsahu, přínosem je její novost 
z hlediska zavedení metodiky měření na reometru a získání kvalitních viskozimetrických dat. 
V práci je velmi málo formálních nedostatků, všechny nalezené jsou detailní, nesnižují 
významně celkovou kvalitu předloženého spisu.     
 
Dotazy a připomínky:    
V části "Abstract" je první věta v posledním odstavci věcně zcela nesprávně. 
Na s. 8 v části "Úvod" větu týkající se ovlivnění angiogeneze  je nutno upřesnit. 
Na s. 9 a s.10 jsou promiskue uváděny různé názvy pro posuvné napětí a pro rychlostní 
spád. Tato nedokonalost vede nedostatečně zasvěceného čtenáře ke ztrátě orientace. 
V odborných textech bývá zvykem zvolit si nejvhodnější terminologii a tuto pečlivě dodržovat. 
Na s. 10 je termín "rychlost deformace", podle oponenta by se mělo jednat patrně o posuvné 
napětí. 
Na s. 12 autorka konstatuje, že s rostoucí teplotou klesá viskozita, u některých blokových 
kopolymerů je tomu opačně. 
Na s. 18 postrádám základní charakterizaci použitého nosiče. 
Na s. 26, v legendě obr. 11, je při odchylkách od 5 % do 8 % od linearity vztahu mezi 
posuvným napětím a rychlostním spádem neúplný popis znázorněné situace. 
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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