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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Nanokompozity stříbrných nanočástic a nanodiamantů pro inhibici bakterií 
Jméno autora: Daniel Vítek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra teorie obvodů 
Oponent práce: Petra Lišková 
Pracoviště oponenta práce: Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky a mikrobiologie – Univerzita Karlova 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Domnívám se, že náročnost práce je zcela adekvátní bakalářskému stupni studia a byla dobrou průpravou pro seznámení se 
s tématem a metodikou pro případné pokračování v tomto tématu.  
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Cílem práce bylo vytvořit kompozitní nanočástice „nanodiamant-stříbro“ a sledovat jejich stabilitu v bakteriologickém 
kultivačním Muellerově-Hintonově médiu a fyziologickém roztoku pomocí metod: DLS (Dynamic light scattering) – stanovení 
velikosti částic a zeta potenciálu, optické spektroskopie v UV-Vis oblasti a SEM (Skenovací elektronová mikroskopie) – 
analýza topografie a morfologie NPs. Vytyčené cíle považuji za splněné. Výhradu mám k naplnění bodu 5 zadání BP, podle 
kterého měla být naměřená data diskutována s publikovanými výsledky, k čemuž nedošlo. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolené postupy považuji za správné a použité metody za vhodné pro naplnění cílů práce. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je adekvátní bakalářskému stupni studia. Z textu je patrná neznalost běžně užívaných laboratorních 
výrazů, takový nedostatek se však snadno napraví při spolupráci se zkušenějšími kolegy a studiem literatury. Příklady uvádím 
(*) v sekci „Další komentáře a hodnocení“.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální i jazyková úroveň práce je výborná, práce je úhledně formátována, obrázky, grafy a tabulky jsou přehledné a 
v dostatečné kvalitě. Student se sice nevyhnul využívání laboratorního slangu (např. str. 20: „eppendorfky“ místo 
„zkumavky“) a jiných neobratností (např. str. 23: „ZP se vyšplhal na slibných…“), nicméně je text stále srozumitelný. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Student cituje celkem 34 literárních zdrojů, mezi kterými jsou originální články, souhrnné články, manuály, 
populárně-naučný článek a www zdroj. Literární zdroje jsou využity zejména v rešeršní části práce, jsou tedy řádně odlišeny 
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od vlastních výsledků. Student možná vytěžil z literatury dostatek informací pro potřebu rozšíření svých znalostí, ale bohužel 
neobohatil danými informacemi rešerši – některé zdroje jsou citovány se zcela vágním komentářem, např. na str. 10: „Touto 
problematikou interakce nanodiamantů s proteiny se podrobně zabýval tým doktorky Machové. [4]“, ale nedozvíme se 
s jakým výsledkem. Podobně neurčitě je také pojednáno o antibakteriálních vlastnostech stříbrných nanočástic (str. 12) a o 
možném vzniku rezistence, což považuji za klíčové vzhledem k tomu, že se student hodlá zabývat nanokompozity stříbra a 
nanodiamantů pro inhibici bakterií. Zde ovšem hodnotím vzhledem ke zkušenosti s bakalářskými pracemi na PřF UK, protože 
zkušenost s pracemi z ČVUT FEL nemám. 
Jako nedostatečné hodnotím srovnání vlastních naměřených dat s literaturou (zadání BP bod 5). Od kapitoly 3. „Výsledky 
práce a jejich diskuze“ se v textu nevyskytuje žádná citace. Pokud nebylo možné vlastní výsledky diskutovat s publikovanými 
daty, měla být tato skutečnost alespoň zmíněna. Ze zadání BP však předpokládám, že diskuze měla být součástí práce.  
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
* Výraz „kultivace“ se zpravidla užívá pro pěstování a rozmnožování buněk v laboratorních podmínkách, tedy bych místo něj 
zvolila výraz „inkubace“ (NDs ve zvolených podmínkách).  
Roztok NaCl 0,9% (w/v) se nazývá „fyziologický roztok“ (tedy NDs byly inkubovány ve fyziologickém roztoku, nikoliv v NaCl).  
NDs nemohly být „přečištěny pomocí centrifugy“ (str. 20), protože centrifuga není čistička. Vhodněji: ve vzorcích NDs bylo 
vyměněno médium a byly promyty dH2O. Centrifuga sloužila pouze k rychlejšímu oddělení pevných částic ze suspenze.  
Po centrifugaci je ze suspenze oddělen „pelet“ (pevné částice) od „supernatantu“, nikoliv od „odpadní tekutiny“ (str. 21). 
Na str. 29 je chybně popsáno, že NPs jsou v menší koncentraci v „roztoku“, správně je výraz „suspenze“.  

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Jako největší nedostatek této práce vnímám chybějící diskutování vlastních výsledků s literaturou. Ostatní body 
zadání bakalářské práce považuji za splněné a bakalářskou práci Daniela Vítka doporučuji k obhajobě.  

 

Otázky:  

1. Na straně 27 uvádíte, že u „Ag-H-NDs po 4h kultivaci v NaCl se ZP oproti M-H Broth snížil na -17 mV, což 
vedlo k okem pozorovatelnému shlukování. Velikost těchto nanokompozitů před a po kultivaci v obou 
médiích se v rámci směrodatné odchylky výrazně neměnila.“  
Jak vysvětlíte, že vznik okem viditelných agregátů nebyl sledován také pomocí DLS? Na Grafu 5 je navíc 
patrná změna distribuce velikostí částic Ag-H-NDs + NaCl oproti stejným NPs v MH a bez inkubace. 

2. Jak byste vysvětlil rozpor ve Vašich měřeních (str. 28), která ukazují, že: „Ag-NDs po vystavení bujónu M-H 
Broth nevykazovaly žádné zřetelné vrcholy“ v naměřených spektrech absorbance, když navíc snímky „SEM 
jasně dokazují, že Ag-NDs v kultivačním roztoku M-H Broth vydržely“? Nemohl by být na vině nějaký 
technický artefakt spektrofotometrického stanovení? 

3. Na spektrech absorbance se mimo hledaného maxima okolo 400-500 nm nachází také maximum okolo 
200 nm. O jakou absorpci (jaké látky) se jedná? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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