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Téma dip|omové práce se soustĚedí na ap|ikace nanovlákenn'fch vrstev modifikovan./ch

proteolytick'/mi enzymy a dekontaminovan'/mi pro aplikace V humánní medicíně.

Teoretická část proto sIeduje novinky v probIematice hojení ran s možností modifikace

nanovlákenn'ich vrstev rrizn./'mi bio|ogicky aktivními |átkami. Cíleně byla zpracována témata

hojení ran, debridementu, |okátní antimikrobiá|ní terapie a dekontaminačních postupti u

obvazovych.materiá|Ů. Studentka pracovata na teoretické části skonkrétní myšlenkou a

velmi samostatně. Použi|a více než 80 citací, pňevážně zahraničních a pouze minimum

monografií.

V experimentální části je uvedeno nejméně 1.0 r zn'/'ch metodik, což odpovídá rozsahu

dipIomové práce. Zahrnuje metody kova|entní vazby proteolytického enzymu trypsinu na

nanovlákna s optima|izacemi podmínek, možnosti usk|adnění s cílem co nejnižších ztrát

enzymové aktivity, dekontaminační postupy modifikovan'ich nanov|áken a dále testování

známého činku v|ivu chitosanu Ve formě nanov|áken na mikrobiální rrjst. V./s!edky

poukazují na vhodné materiály pro riče|y této práce, a to chitosan a polyakry|ovou kyselinu.

Studentce se podaĚi|o zajistit dostatečnou aktivitu i stabi|itu trypsinu imobilizovaného na

chitosanová nanov|ákna. Také zavedla metodiku dekontaminace nanov|ákenn'/ch vrstev

pomocí UV-c zá|ení a s použitím 80 % ethanolu bez negativního vlivu na imobilizovan

enzym. Nestandardnost dodávan ch nanov|ákenn'/ch vrstev zprisobily nízkou opakovateInost

v'/s|edk . To mŮže ov|ivnit potenciální komerciona|izaci v robku na po|i hojení ran.

Formá|ní a jazyková roveř ce!é práce je na v'/borné rovni, s ohledem na zpracování a

konečn'/ dojem z dip|omové práce hodnotím známkou v'iborně a doporučuji práci

k obhajobě.
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