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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
 
Experimentální diplomová práce Terezy Štipkové byla vypracována na zahraničním pracovišti 
Univerzity v Gothenburgu ve Švédsku pod vedením konzultantky Assist. Prof. Gulnary Safiny, Ph.D. 
Studentka se podílela na vývoji nového biosenzoru pro kontrolu hladiny glukózy u diabetiků. V rámci 
této diplomové práce se studentka během relativně krátké doby, vzhledem k náročnosti projektu, 
věnovala charakterizaci nového biosenzoru na bázi mnohostěnných vertikálně uspořádaných 
uhlíkových nanotrubic s využitím širokého spektra fyzikálně-chemických metod zahrnujících např. 
ampérometrii, cyklickou voltametrii, XPS či SEM. 



Zahraniční konzultantka hodnotí působení studentky jako velmi přínosné. Studentka se během 
zahraniční stáže naučila základy mnoha nových technik a byla schopna samostatně provádět měření. 
K experimentům přistupovala aktivně a její přístup je konzultantkou hodnocen jako „hard-working“. 

V průběhu vlastního sepisování diplomové práce studentka pracovala také samostatně s některými 
korekcemi školitelky. Nicméně práce má obvyklé členění, splňuje všechny normy a její konečné 
zpracování je pečlivé. Ráda bych vyzvedla dle mého názoru výbornou úroveň jazykového vyjadřování 
autorky v anglickém jazyce. 
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