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Slovní vyjádření k hodnocení diplomové práce:

Kolegyně zvolila velmi aktuální a náročné téma. Byly představeny možné techniky, jak dekontaminovat nanovlákna
PVB a POL připravená metodou elektrospinnirigu. Byly navrženy čtyři dekontaminační metody — dezinfekčním
roztokem chlornanu sodného (‚Savo), UV zářením, mikrovlnami (výkon mikrovlnné trouby 360 a 800 wattů) a
atmosférickým plazmatem. Byla hodnocena úspěšnost sterilizace, a to za využití moderních postupů analýzy
obrazu, které přinesly data o nárůstu bakterií. Dále byl hodnocen vliv dekontaminační techniky na materiál za pomoci
metod skenovací elektronové mikroskopie a konfokální mikroskopie. Byl sledován průměr vláken, pórovitost a
textura materiálu a bylo zjištěno, že tyto parametry jsou dekontaminačními technikami ovlivněny. U PVB i POL
proběhla dekontaminace úspěšně u metod dekontaminace „Savem a UV zářením — tyto metody byly efektivní.
Dekontaminace za užití mikrovlnné trouby ani atmosférického plazmatu se neosvědčily. Limitací jinak velmi
metodologicky i obsahově kvalitní práce je soustředění pouze na kontaminaci E.00li a absence úvahy, do jaké míry
může změna struktury nanomateriálů nepříznivě ovlivnit jejich původně zamýšlené vlastnosti. Práce je psána
srozumitelně a obrazov dokumentace je vynikající Práci hodnotím jakQ výborně.

Doplňující otázky pro obhajobu diplomové práce:

Není předsi jen výhodné soustředit se na využíváni nanomateriálů pro jednorázové používání, než zabývat se
možností jejich dekontaminace s doprovodnou změnou materiálové struktury — s uvážením možné změny
funkčnosti?

Výsledná klasifikace (možnosti klasifikace: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl) výborně

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.
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