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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Cílem práce bylo shrnout poznatky o vlivu velikosti a tvaru modelových nanočástic 
(liposomů, zlatých nanočástic a viru podobných nanočástic) na jejich pohlcení 
buňkou.

Struktura (členění) práce:

Celkový rozsah práce je 33 stran, práce obsahuje: abstrakt a klíčová slova v českém 
a anglickém jazyce, seznam zkratek, Úvod (1 strana), vlastní text (24 stran) 
rozčleněný na hlavní kapitoly „Nanočástice“, „Virům podobné částice“, „Zlaté 
nanočástice“ a „Vstup nanočástic do buněk“, Závěr (1 strana) a seznam použité 
literatury.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Autorka cituje celkem 66 publikací (18 je sekundární zdroj), z nichž 25 je z 
posledních pěti let (9 je sekundární zdroj), počet citací je tedy nižší. Dva z 
citovaných zdrojů jsou učebnice („Základy buněčné biologie“ Alberts a „Úvod do 
nanotechnologie“ Hošek, ČVUT), což nepovažuji za vhodné. Použití serveru 
„phys.org“ také nepovažuji za vhodné. Literární zdroje jsou citovány správně.

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):

Práce vyhovuje formálním požadavkům, je úhledná, obsahuje 13 obrázků, dvě 
tabulky a dva grafy v dobré kvalitě, názvy kapitol jsou výstižné. Po jazykové stránce 
je práce spíše průměrná z hlediska skladby. Práce bsahuje málo překlepů. 
Anglicizmy se v práci vyskytují, s výrazy anglickými a přejatými z angličtiny je 
nakládáno nekonzistentně.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Celkově autorka prokázala, že je schopna pracovat s odbornou literaturou a 
vypracovat rešerši na zadané téma.
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Otázky a připomínky oponenta:
Připomínky:
Pro označení nanočástic v českém textu je použitá anglická zkratka „NPs“. Některé 
zkratky nejsou v textu vysvětleny: buď anglicky, nebo česky, nebo vůbec. Text 
obsahuje hodně nedůsledností a chyb, např.: str. 9 („PEG může výrazně prodloužit 
dobu liposomů v krevním oběhu, ...“), str. 11 („Zlaté nanočástice (AuNPs  z 
anglického gold – Au...“). V práci jsou popisovány některé obecné znalosti, např. 
endocytóza (rozdíly), bez zřejmé provázanosti s tématem. Informace jsou 
dávkovány nesymetricky, často se opakují, vysvětlování je nesystematické, mnoho 
informací tedy v textu zapadne, nebo se na jejich vysvětlení nedostane.

Otázky:
Prosím o stručné shrnutí Vaší práce, zejména o jasné vyzdvižení rozdílů mezi 
jednotlivými typy částic a jejich charakteristikami, které mají na internalizaci buňkou 
vliv.

Může být membrána jako taková považována za receptor (na straně 22)?

Jsou již některé z Vámi popisovaných nanočástic ve stadiu klinické studie? Jaké a 
pro jakou aplikaci?

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

Podpis školitele/oponenta:
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