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Diplomová práce Bc. Jaroslava Grofa se zabývá pĜípravou magnetických nanoþástic vhodných k
odstranČní zbytkových léþiv z odpadních vod. Funkcionalizace nanoþástic cyklodextriny, obsahující kavitu
vhodnou ke komplexaci léþiv, a následná relativnČ jednoduchá separace tČchto þástic pĜedstavují v
souþasné dobČ velký potenciál pro þištČní odpadních vod pĜi relativnČ nízké cenČ v krátkém þase.
K práci mám následující komentáĜe a poznámky:
1. Abstrakt v AJ - nikoliv "optimalised", ale správnČ "optimised", dále spojení "residual concentration of
some samples..." je pĜinejmenším zavádČjící, celkovČ by oba abstrakty mohl být více konkrétnČjší
2. Str. 13 - "bulkový materiál" (str.13) vs. "objemový materiál" (str. 20) - jsou myšlena jako synonyma?
Není to z textu zĜejmé, bulkový materiál byl na str. 13 vysvČtlen, objemový nikoliv.
3. Str. 22 - obrázek 2.4. by mČl být až za odstavcem, kde je obrázek popisován.
4. Zkratka MRI (str. 24) - je sice v seznamu zkratek uvedena, ale v textu je nutno pĜi prvním použití uvést
celý název se zkratkou, dále v textu již používat jen zkratku
5. V experimentální þásti mi chybí data chrakterizace pĜipravených CD derivátĤ (NMR a MS)
6. Str. 37 - obrázky 5.2 a 5.3 nejsou zaĜazeny pĜímo za odstavec, kde jsou popisovány.
7. Str. 43 - I když výsledky jednotlivých derivátĤ CD byly diskutovány již v BP autora, bylo by dobré je zde
znovu zmínit (alespoĖ ty, na kterých stavČla diplomová práce), neboĢ není jasné z textu, který derivát CD
byl nejúþinnČjší (nebo další testované deriváty CD).
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CelkovČ hodnotím práci jako zdaĜilou, diplomant se musel bČhem experimentální práce vypoĜádat s
Ĝadou pĜekážek pĜi pĜípravČ nanoþástic, následném coatingu zlatem þi vyhodnocnocením odezvy
pĜipravených senzorĤ. Mimo jiné si vyzkoušel i metody organické syntézy pro pĜípravu derivátĤ
cyklodextrinu, a též hodnocení SEM a EDX výsledkĤ. Dále diplomant prokázal dobrou znalost práce s
odbornou literaturou pĜi psaní rešerše. Poþet citací na literaturu je pĜimČĜený, odpovídá rozsahu práce.
NeménČ podstaným je i fakt, že experimentální práce musely být ze dne na den pĜerušeny vzhledem k
nouzovému stavu, nČkterá mČĜení (napĜ. tab. 5.2), jak sám autor zmiĖuje, by si zasloužily opakování.
ZávČrem konstatuji, že práce splĖuje nároky kladené na diplomové práce, poskytuje originální vČdecké
výsledky a neménČ významný je i její pĜínos pro následné vČdecké publikace a pĜíspČvek k možnému
budoucímu uplatnČní tČchto nanoþástic v praxi.
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1. V jaké formČ je možné pĜipravené nanoþástice uchovávat, tj. jsou stabilní i po coatingu v roztoku? Do
jaké míry jsou stabilní þástice po navázání cyklodextrinĤ? Jak dlouho po pĜipravení vydrží aktivní?
2. PĜi pĜípravČ nanoþástic metodou I došlo podle diplomanta pravdČpodobnČ k oxidování na oxid železitý,
v ostatních pĜípadech to nebylo pozorováno, jak si to vysvČtlujete?
3. SEM snímky (UHR FE-SEM Zeiss Ultra Plus) byly poĜízeny v klasickém (high-vaccum) módu þi za
sníženého vakua, pĜi jaké napČtí a proudu? Jakým zpĤsobem byl vzorek pĜipraven pro focení na SEM?
4. Je možné z EDX analýzy usuzovat velikost jádra 40 nm a tloušĢku pláštČ 4 nm pĜi zjištČném pomČru
oxidu železnato-železitého a zlata 1:2 (str. 41) - nejsou pĜítomny výchozí látky, které by zkreslily
výsledek?
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Práce splĖuje požadavky na udČlení akademického titulu, a proto ji doporuþuji k obhajobČ
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