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Komentáře k diplomové práci:
Diplomová práce Karolíny Kocourkovej je spracovaná celkom na 78 stranách, z ktorých 18 je
venovaných časti teoretickej a značná časť je venovaná experimentálnej časti, konkrétne 30 strán.
Zbytok pripadá na obsah, abstrakt, záver a podobne.
V teoretickej časti sa študentka venuje popisu hodvábnych vlákien a ich aplikáciám s následným
zameraním na fibroinové filmy. Teoretická časť je popísaná stručne a zrozumiteľne. Tu je na mieste
oceniť prácu s literárnymi zdrojmi, kedy študentka pracovala s relevantnými a aktuálnymi článkami.
Celkovo citovala 97 prací. V texte je možné nájsť drobné nejasnosti, či nepresnosti ako aj drobné
prípadne formálne nedostatky, ale nejedná sa o nič, čo by znižovalo kvalitu práce.
V rámci praktickej časti študentka pripravila a modifikovala fibroinové filmy, na ktorých následne
charakterizovala vybrané jak materiálové, tak aj biologické vlastnosti. Vidno, že študentka si osvojila
niekoľko metód testovania a strávila pri experimentálnej časti mnoho času. Popis metód je stručný,
ale jasný. Avšak napr pri bunečnej adhézii a proliferácii mi chýba popis testu alamarBlue. Pri
biologických testoch mi taktiež vo výsledkovej časti chýba porovnanie s bunkami kultivovanými na
štandardnom tkáňovom povrchu. Celkovo sú však výsledky popísané logicky, prehľadne a
zrozumiteľne. Na záver musím uviesť, že študentka v rámci praktickej časti odviedla veľký kus práce.
S ohľadom na uvedené prácu odporúčam k obhajobe a to s celkovým hodnotením „A-výborne“.

Otázky oponenta diplomové práce:
Mohli by ste popísať metodiku alamarBlue?
Je nejaký rozdiel medzi vláknami bourca morušového a pavúčimi vláknami? Predovšetkým čo sa týka
štruktúry vlákien a ich biologickej aktivity?

Ve Zlíně dne 27. 05. 2019

Podpis oponenta diplomové práce
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