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Název práce:
Kompozitní pěnové nosiče pro tkáňové inženýrství kosti
Composite foam scaffolds for bone tissue engineering

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Shrnutí poznatků o biomateriálech využitelných v regeneraci kostí. Porovnání 
vlastností kompozitních nosičů

Struktura (členění) práce:
Práce je standardně členěna, obsahuje abstrakt, seznam zkratek, literární přehled,  
závěr a seznam literatury. Bohužel v práci chybí úvod a cíl práce.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Autorka použila 49 relevantních literárních zdrojů. První, shrnující část práce čerpá 
převážně ze sekundárních zdrojů, které však nejsou označené. Některé údaje, podle 
mého názoru nejsou správně citovány (citace 6, 8). U některých citací chybí jména 
autorů (citace 26, 37)

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Práce neobsahuje vlastní výsledky

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formální úroveň práce je velmi dobrá. Text je psán pěknou angličtinou s minimem 
překlepů. V práci jsou 3 obrázky a jedna tabulka (drobné upozornění - označení  
Tab. se píše jako nadpis – tedy nad tabulku). V práci nechybí seznam citací, některé 
citace však nejsou zavedeny v textu (strana 10, 20)

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Autorce se podařilo shrnout současné znalosti o tkáňovém inženýrství zaměřeném 
na regeneraci kostí. Velice kladně hodnotím zejména část od strany 21 – 33, ve 
které autorka představuje nejnovější poznatky o pěnových kompozitních nosičích a 
nadstandardní úroveň má závěrečné shrnutí. Největším nedostatkem je chybějící 
úvod a cíle práce.

Otázky a připomínky oponenta:
Ačkoliv je práce psaná poměrně čtivě, obsahuje velká kvanta textu, která nejsou 
rozdělena do kapitol, což činí orientaci v textu poměrně náročnou. Pro zvýšení 
přehlednosti i čtivosti bych doporučila zkrátit úvodní část a text zejména v závěrečné 
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části více rozčlenit, případně přidat další obrázky. 

Otázky:
1) Které kompozitní materiály jsou nejvhodnější z hlediska růstu a diferenciace 

buněk? Prosím o krátké shrnutí
2) Je možné zajistit dokonalou výměnu metabolitů a zajištění výživy pro buňky 

kultivované na kompozitních materiálech určených pro náhradu kostní tkáně?
3) Existuje definice kompozitních pěnových nosičů?

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn)
výborně   velmi dobře   dobře   nevyhověl(a)

Podpis školitele/oponenta:

Instrukce pro vyplnění:
 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování 

bakalářských prací – viz : 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium
a https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby

 Tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře 

k jednotlivým bodům, celková délka by neměla přesáhnout 2 strany (jednotlivé boxy 
lze prodloužit i zkrátit)

 Zaškrtávání políček: Vložte kurzor před políčko, klikněte pravým tlačítkem 
myši, zvolte Vlastnosti, vyberte Zaškrtnuto a OK.

Instrukce pro doručení:
 Posudek, prosím, zašlete v elektronické a rovněž tištěné formě. Elektronická 

verze bude zveřejněna s předstihem na internetu, tištěná poslouží jako 
součást protokolu o obhajobě.

 Posudek v elektronické podobě ve formátu .pdf (případně .doc nebo .txt)
na e-mailovou adresu mkalous@natur.cuni.cz a jako Předmět/Subject uveďte
Posudek bakalářské práce.

 Vytištěný a podepsaný výtisk na adresu: Doc. RNDr. Martin Kalous, CSc.,
Katedra buněčné biologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2.
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