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Před|oŽená dip|omová práce se zabyvá v současné době ve|mi aktuá|ním a sv'ým
způsobem,,módním.. tématem nanotechno|ogií, konkrďně nanov|áken.
Vteorďické části je ve|mi pěkně zpracován obecný úvod do nantechno|ogie, způsob
rnýroby nanov|áken a také jejich vyuŽití jako krýů ran. Dá|e je podrobně pojednáno o
prob|ematice hojení ran, |oká|ní antimikrobiá|ní terapii a funkcionalizaci nanov|áken'
Podrobně jsou popsány jak jednot|ivé metody' tak |átky, které jiŽ by|y úspěšně
imobi|izovány na nanov|ákna. Dá|e jsou zmíněny také možnosti dekontaminace
nanov|áken'

Seznam literatury obsahuje 85 odkazů na převážně zahraniění pub|ikace, které většinou
nejsou staÉí neŽ 5 |et' coŽ je vzh|edem k aktuá|nosti a vývoji v této ob|asti nutností.

Experimentá|ní část je rozsáhlá, by|y k porovnány dvě metody imobi|izace trypsinu na
nanov|ákna chitosanu' V da|ších experimetech by|a porovnána aftivita trypsinu
imobilizovaného stejnou technikou na různé nanov|ákenné materiá|y. Pokusy s
chitosanovými nanovlákny zahrnova|y i mikrobio|ogickou část.

Připomínky a dotazy:
1. v seznamu zkratek a v textu (str. 39) je CA označeno jako acatát ce|u|ózy' jedná se

o acetát ce|u|ózy
2- zkratka PVP značí po|yviny|pyrrolidon (nebo téŽ povidon, po|yvidon), PVP-I je jeho

jodovaná forma.
3. na straně 46 uvádíte některá omezení pro současné zv|áknění enzymu (nebo

obecně jakékoli bio|ogicky aktivní |átky) a po|ymeru. Napadají vás nějaké da|ší
důvody, proě někdy ne|ze zv|ákňovat současně?

4. škoda, Že práce není dop|něna fotograÍiemi z průběhu imobilizace nebo a|espoň
obrázkem v|astních nanov|áken před imobilizací a po ní (h|avně po vysušení)'

Celkově je práce zpracována přeh|edně a detailně' zadáni práce by|o sp|něno. Získané

výs|edky.Eó pouŽíi jako start k da|ší práci. Vetmi kladně hodnotím, jak se studnetka

uvňóráďara s nelenrým úko|em, jakým já manip.u|ace s nanovlákny ve vodném prostředí'

Piáci doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně.
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