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Hodnocení obsahu práce

Práce je zaměřena na velmi aktuá]ně studovanou problematiku adheze proteinů krevní plazmy a degradačn{ho chování
vlákenných biodegradabilních materiálů v prostředí simulujíci podmínlqy v organismu. ro p.ámi.t{str;ínce byla práce
experimentálně náročná, autorka ovládla široké spektrum meiod charákterizáce nanovlákenných materiálů,-zprisobu
hodnocení degradačního chování a adheze proteinů.
Teoretická částje zprac<lvána příliš obecně, chybÍ aktuální vědecké pozrratky o interakci materiáiů s proteiny a důsledky
této adheze především na adhezi buněk. Dále by mělo být více rozvědeno používání blendů polymerů, jelikóz se tomuto
!óm1tu věnuje experímentální část práce' Zařazeni kapitoly 2.4. neni vtróone zvoleno _ ,ncto by být jako samostatná
kapitoia. Na str" 22 se vyskytuje twzení, Že neni zkoumáno vyuŽití koaxiálního zvliikňování pro inkorporaci antibiotik
či anestetik. Mnohé vědecké práce se touto problematikou zabývají"
Experimentální část odpovídá rozsahu práce, kterou autorka úspěšně zvláďla metodicky. Popsanémetdoy a materiályjsou popsány důsledně. K textu mám následující minoritní připomínky:

' t] polymerů PCL a PLCL chybí b1ižší specifikace (dodavatel, u kopolymeru viskozita, typ kopolymeru).o V kapitoIe 3.4'l' zcela chybí podmínky zviákňovaní.
r V kapitole3'4.3. není popsáno, co je považováno zanegativní kontrolu (vyplývá to ažzkapitoly Výsledky)'€ Kapito}a 3.4.6' - Jak byla odhadnuta výsledná koncen*ace proteinů (i mg/ml) při přípravě vzorků?

Chromatografií byly analyzoviíny proteiny nebo molekulová hmotnost polymerů?o V kapitole 3.4- l0' není specifikováno, jak probíhala desorpce proteinů (metodika je popsána až ve Výsledcích
v kapitole 4.1.3.).

Kapitola Výsiedky a diskuse 'jsou zpracovány přehledně' dosažené výsledky by mohly bý více diskulovány aporovnány se současrým stavem zrralostí v této oblasti. Ke zpracování mám drobné poznámky:e Byla ověřována přítornnost krystalů po inkubaci materiálů v PBS pomocí sEM? SnÍmek mohl bý přidán
k r'1řsledkové části.

c oanačení osy x u grafů 5 a7 by mělo bý čas (dny).
r V tabulce 11 chybí údaj o směrodatné odchylce plošné hmohosti (Tabulka 12 obsahuje hodnotyprůměru a

směrodatné odchylky)"
l V práci není vysvětleno, proč byly zkoumány blendy vybraných poly'rnerů'c U grafu 8 chybi popis boxplotů"
. Na str. 48je chybný odkaz na abr. (23-27,podtextem obr" 18-22).

Záv & pak stručně shrnuj e ziskaná data.

Elodnocení formálních stránek práce

ť:. sPk?i zaďdní prúce a dosaž.ení stanovených cíIů. Y,Ý'brlrwě wt{wws
Mírný nedostatek shJedavám v provedené rešeršní části (bod 1 zósad pro vypracovdní), která si nevěnuje specffické
problematiee adheze proteinů na povrch materiůlů a jeho důsledku pro ihanoré inžerýrství, popisrl piazůatrctq,clt
proteinů a lyužití blendů polymerů' Teoretická čast je psána příliš obeině a nepopisuje ně1ottrair]isí pi,ace tÚkajíěi se
tématu BP. ostatních cílů práce byla dosaženo (bo$l 2-5).

B, Výstižnost flnotece a klíčovych slov. Yeťwai ď'*{s#e
Anotace by měla obsahovat stručný obsah celé prúce včetně lejích výsledků a přínasu, nikoliv jen výčet testovaných
materiálů a metod. Klíčová slova.jsou vhodně zvolena.
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c" Správeeost a úplnost citací literárÍeích zďrojů" šle{ppti rťo{sřt:
Studentka se orientuje v české i zahraniční literatuře' Nedostatkem je absence aktudlní práce o adhezi proteinů,
hodnocení degradace v plazmě v rcšeršní a diskusní části práce.

D. Kvalita qrracování tabulek, prfrfů' obrózků a r.učlenění rovnic ďo textu. Ye{weď rť*g* e
obrázlry' tabulky a grqfy.jsou vhodně a spravně použiý včetně patřičných odkazů v textu. U některých obrázků by bylr:
vhodnéjejich sloučení a označeni písmeny (např. obr. 4+5, 7+8, }3-16, 23-8). {J někteých obrázků chybí odkaz na
zdroj (I, 2,6). obrázek 4, 5 popisuje bezjehlově nlákřtov,jní, ýtextu.je odkaz na jehlot:é a bezjehlové mlákňování.
Tabulka 1 shrnujte pouze přehled polyesterů, nikoliv všech polymerů, prlužívaných v medicíně. TabullE 2-5 by nohly
být vynechány (složení PBS je všeobecně zndmé, přídavlry azidu a SDS stačí popsat v textý.

E. IIoďnocení typogyaÍické úrovně a logické dělení práce ďo kapitol. V/eťwi ď*Ílře
Typografická úraveň práce je na dobré úrovni. Nadpisy hlavních kapitol by se měly psát bez dvojtečlql. označení in
vitro a in viyo se oblyHe píše bez pornlč}q a kurzivou.
Řazení do kapitol je přehtedné. Pouze u kapitoty 2 jsou ne.vhodně zařazerty tělní tekutiny, které by měly tvořit
samastatnou kapitolu i vzhledem k zaměření práce'

F' trIoďnocení slnhové a gramatickě úrovně práce, {/e{Wí. t{obře
Práce je s|ohově a gramattclql uspokojivě zpracovaná. ojediněle se v textu vyslrytují chyby v interpunkcí či ve shodě
podmětu s přísudkem' MěÍo by být ujednoceno psaní slova plasma i plazma^

G. Dťlsleďnast ve vysvětlování srnyslu zkratek a sJ}mbnlů. Ye{pegi ď.ohře
Většina použitych zkratek.je vysvětlena v Seznamu zlrratek a při prvním použití v textu. Některé zkratlE jsou použity bez
vysvětlení jako např. ," tab. 6 RT, v kapitole 3.1. EDTÁ, TEMED"

otázlry k obhajobě
1. ]t{a str. 2| je twzení o krystalinitě kopol1'rneru PLCL _ můžete toto tvrzení r,ysvětlit?
2. Vysvětlete důvod testování adheze proteinťl na powch tkráňových nosičů ve vztahrr k interakci
těchto materiálů s buňkami"

Klasifikace práce

Práce splňuje poŽadavky na udělení titulu bakalař. Doporučuji ji k obhajobě.

Navrhuji tuto bakaiiířskou práci klasifikovat stupněm:

Velmi dobře

V Liberci dne 18.5.2018

Fodpisern Současně potvrzuji, Že nejsem v žádném osobním vztahu k autorovi práce

RNDr. Jana l{oráková, Ph.ř).
Technická univerzita v Liberci
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