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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Zadáním práce byla experimentální analýza vlivu činnosti buněk (kožních a kostních) na mechanické a strukturní vlastnosti 
elektrostaticky zvlákněných kolagenových vrstev. Cílem práce bylo studium vlivu simulovaného tělního prostředí na 
mechanické vlastnosti vrstev, na jejich vnitřní strukturu a na sekundární strukturu kolagenu. Mimo návrhu a provedení 
experimentu, bylo součástí práce také biologické hodnocení kultivace dvou typů buněk a interpretace výsledků s ohledem 
na potenciální procesy vlivem jejich aktivity. Vyšší náročnost práce spočívá ve víceoborové kombinaci použitých metod, 
jednak z oblasti strojního a materiálového inženýrství, tak z oblasti biologických věd. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Diplomová práce je zpracovaná na dostatečné úrovni a splňuje zadání. Menší výhrada patří diskusi, ve které nejsou výsledky 
interpretovány na základě konfrontace s výsledky publikovanými v odborné literatuře. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Studentka prokázala schopnost samostatně či s drobným vysvětlením školitele nebo konzultanta řešit zadané úlohy a 
aplikovat znalosti získané v průběhu studia, po celou dobu řešení přistupovala k plnění úkolů aktivně, své schopnosti 
prokázala při experimentech a při zpracování dat, aktivně se účastnila přípravy vzorků elektrostatickým zvlákňováním, mimo 
realizace mechanických zkoušek se také aktivně účastnila buněčných testů připravených vzorků na pracovišti Lékařské 
fakulty v Plzni. Výsledky práce průběžně konzultovala a samostatně zpracovávala. Mírná výhrada patří samostatné tvůrčí 
práci a samostatné interpretaci výsledků. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Práce je zpracovaná na velmi dobré odborné úrovni. Rešeršní část uvádí do problematiky tkáňového inženýrství, věnuje se 
materiálům v této oblasti používaným a nárokům, které jsou na ně kladeny. Zaobírá se také biologickou stránkou, druhy 
tkání a buněk a jejich kontaktu s materiály. Stejně tak jako je zadání práce víceoborové, tak i v teoretické části musela 
studentka podrobněji nastudovat informace z více oborů. Tento aspekt je dále patrný zejména v experimentální části, kde 
studentka aplikuje inženýrský přístup k popisu některých biologických procesů spojených s činností buněk (změna 
mechanických vlastností materiálů vlivem buněčné aktivity). Výsledky všech analýz jsou zpracovány na velmi dobré úrovni, 
k jejich interpretaci studentka vhodně využívá statistickou analýzu. Poslední část práce pak obsahuje interpretaci výsledků, 
kterou by bylo vhodné doplnit o diskusi s výsledky obdobných experimentů z odborné literatury. Pro některé závěry, jak je 
v práci uvedeno, by bylo nutné provést ještě související analýzy, zejména analyzovat aktivity enzymů spojených 
s remodelační činností buněk. Na to však pochopitelně v práci prostor nebyl. V tomto ohledu jsou získaná data využita 
v maximální míře. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Diplomová práce má 72 stran a je spolu s povinnými seznamy použitých zkratek a symbolů, literatury, tabulek a obrázků, 
přehledně členěna do šesti kapitol. Práce je psána věcně a srozumitelně, v závěru je zhodnocen průběh experimentu a 
dosažení cílů práce. Jazykově je práce na dobré úrovni. 

 




