
IGTE D RA MAT E R lAL 
Y, 

jf, :řy':13i';T[:',.ff 
u n iverz ity v L i be rci,

HoDNocENí enxnLÁŘsxÉ PRÁGE - PoSUDEK REGENZENTA

Autor práce: l oponent:
Habe|ová Eva I lng. Totka Baka|ová, Ph'D

Název závěrečné práce:

Studium charakteru a chování povrchouých vrstev u vybraných rostlinných objektů

Kritéria hodnocení baka|ářské práce Bodové
hodnocení

Počet
bodů

A P|něni zadání
P|nění poŽadavku zadání na 100%

odchylka 20%
odchylka 30%

odchvlka > 3Ao/a

o
4
2
0

z

B Kaligrafická a jazyková úroveň
bez připomínek
drobné chyby
nízká úroveň
nedba|é zoracování

?
z
1

0

1

c Ná|eŽitosti práce - formá|ní (odkazy, skladba)
bez připomínek
drobná opomenutí
vynechání jedné části
nedodrŽení zásad

?
2
1

0

z

D Rozsah rešerše
rozsáh|á ze zahraničních pramenů
z tuzemských zdrojů
slabá
chvbí

3
2

I

z

E Experimený
velmináročné
náročné
nenároěné ale správné
neúplné

o
4
2
U

z

F Vyhodnocení experimentů
statistická nebo numerické shrnutí
s|ovní vyhodnocení
neúpIné
chvbí

t
z
1

0

z

G Závěrečná doporučení a shrnuti
objektivní a výstiŽná
sumárníshrnutí
konstatování
zkreslené

6
4
2
0

2
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uýborně Výborně
minus

velmi
dobře

Velmi dobře
mínus

dobře neprospě|
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Závěreěné wiádření :

Autorka ve sVé bakalářské práci přináší značné mnoŽství experimentálně
stanovených dat s určitou mírou přehledností a systematičností. Bakalařská práce
přináší řada poznatky do poměrně nového oboru bioniky a částečně nás seznamuje
s vývojem přírodních nanostruktur, ktený umožňuje |idem vyuŽívat obdivuhodné
v|astnosti povrchů něktených rost|in. Povrchy mají specifickou strukturu, která
nedovoluje vodě při|nout na povrch a navíc vodu vyuŽívá ke svému samočištění.
Kapky vody stékají po |istu a odstraňují veškeré kontaminující částice, které ho
znečisti|y, povrch rostliny je tak stále čistý. Povrch je totiŽ hydrofobní a to
minima|izuje jeho znečištění. Prostřednictvím vrstev je moŽné specifické v|astnosti
povrchu modifikovat a upravovat tak, aby co nej|épe vyhovovaly našim potřebám'
Před|oŽená práce přines|a řadu dů|eŽitých poznatků, které jsou dobným podk|adem
pro moŽné pokračovaníve výzkumu přís|ušné prob|ematiky.

Návrh k|asifikace práce:

Hodnocenou bakalářskou práci hodnotÍm známkou
. Dobře.

Doporučení a qtálkv pro obhaiobu:

1. Existuje váah mezi specifickými v|astnostmi rost|in a prostředím ve kterém se nacházejí?

2' Jaké prŮmyslové vyuŽití mohou přinést výs|edky vašich experimentů?

3. Jaký byl důvod vo|by rost|in pro experimenty? Vědě|a jste se, Že existuje určitá
souvislost mezi těmito rostlinami?

Práce sp|ňuje poŽadavky na udě|ení akademického titu|u, a proto ji doporučuji

k obhajobě.

V Gabrovu dne 28.05.12


