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Komentáře k diplomové práci:
Diplomová práce studentky Bc. Katky Pekárkové se věnuje studiu filmů na bázi přírodních
polymerů zeinu, resp. směsi zeinu/chitosanu. Antimikrobiální aktivita byla zajištěna přídavkem
organických aktivních látek, případně jejich směsí. Kromě hodnocení antimikrobiálních účinků byla
pozornost soustředěna na mechanické a povrchové vlastnosti filmů.
Jako vedoucí musím Katku pochválit za samostatnost při zpracování literární rešerše, schopnost
čerpat informace z odborné literatury a logicky je uspořádat. Při realizaci experimentální části
prokázala značnou míru zručnosti a efektivitu při organizaci práce. Přes opatrnější začátek při
zpracování a interpretaci výsledků se dokázala dobře vypořádat i s tímto úkolem.
Zadání práce bylo splněno, použitá literatura byla řádně citována a při kontrole plagiátorství
v systému Thesis.cz práce prokázala nulovou shodu. Práci tedy mohu doporučit k obhajobě s
hodnocením A-výborně.

Otázky vedoucího diplomové práce:
Nejsou

Ve Zlíně dne 28. 05. 2021
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