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HODNOCENÍ BAKArÁŘsxn PRÁCE - PoSUDEK vnDoucÍrro pnÁcB
Autor (autorka) práce: Eva Jarošová
Název práce: Studium interakce krevní plasmy

materiálů
Vedoucí práce: Ing. Věra Jenčová, Ph.D.

a

biodegradabilních vlákenných polyesterových

Hodnocení práce
Předložená práce se zabývá velmi aktuální problematikou vývoje vlákenných náhrad pro
tkáňclvé inženyrství.Práce je zaměřená na studium interakce degradabilních polyesterových
vlákenných materiálů s krevní plasmou, a to zejména studium degpadačního chování materiálů
inkubovaných v krevní plasmě, a dále studium adheze plasmatických bílkovin na materiály. Byly
testovány vlákenné materiály z polykaprolaktonu (PCL) a kopol1.meru kys. mléčnéa kaprolaktonu
(PLCL), a dále materiály připravené ze směsi těchto polymeru' Vlastní závěrečnápráce je rozdělena
do logických částí,nicméně je psána někdy hůře pochopitelnou češinouse sklonem k heslovitosti.
Teoretická část práce je poměrně rozsiůť.á, autorka pouŽila dostatečnémnožství literámích zdrojů.
Studentka podává přehled týkajíci se problematiky vyroby a degradace materiálů' nicméně zcela
postrádám informace týkqicí se interakce proteinů s materiály. Experimentální část práce obsahuje
přehledně zpracované postupy a výsledky, které autorka dále diskutuje" Z pruběhu experimentů je
patrné, Že autorka je schopna ze ziskaných výsledků vyvozovat logické závěry a navrhnout
modifikace pro dalšíexperiment. V rámci práce bylo provedeno testování pěti riznýchmateriálů, u
kterych byla hodnocena morfologie vč. specifického povrchu' dále jejich degradační chování
v pruběhu dvouměsíčníinterakce s krevní plasmou a také jejich interakce s plasmatickými

bílkovinami. Zvýsledků je patrné, Že specifický povrch materiálů, steině jako míra adheze
plasmatickýchbílkovin, souvisí s polyrrremím sloŽenímpřipravenýchmateriálů''Týo velmi zqímavé
výsledky by bylo vhodné dále diskutovat s poznatky s literatury' Pruběh experimentů je
dokumentován snímky z elektronové mikroskopie vč. statistické analýzy pruměru vyrobených
vláken. Dále je v práci použito velké množstvísnímků,tabulek a graflt, nicméně nutno zminit, že
popis obrázků neni vždy plně výstižný. Celkově považuji experimentální práct za velmi přínosnou,
zqména v části týkaJíci se studia adheze proteinů bylo dosaŽeno zajimavých výsledků. Studentka
během provádění experimentů pracovala systematicky a samostatně, coŽ velmi kladně hodnotím.
Nicméně vlastní zpracovini konečnépráceby zaslouŽilo více pozornosti, jak s ohledem na pruzkum
literatury. tak v části týkaJici Se Zpracování výsledků a diskuze. I přes výše zmíněné nedostatky
hodnotím práci zavelmi dobrou.
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otázky k obhajobě
Jaké vlastnosti použitého polymemího materiálu mohou ovlivňovat jeho interakci s proteiny?
Klasifikace práce

-al k obhajobě a
Práce splňuje všechny požadavky pro udělení titulu bakalář. Práci doporučuji
hodnotím
Velmi dotlře
V Liberci dne 21.5.2018
Podpisem současně potvrzuji, že nejsem v žádném osobním vztahuk autorovi práce.

Ing. Věra Jenčová, Ph.D.

odborný asistent

KNT, TUL

