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Oponentní posudek disertační práce 

 
Oponent se v posudku vyjádří dle Studijního a zkušebního řádu VUT zejména:  
a) k aktuálnosti tématu disertační práce,  

b) zda disertační práce splnila stanovený cíl,  

c) k postupu řešení problému a k výsledkům disertační práce s uvedením konkrétního přínosu doktoranda,  

d) k významu pro praxi nebo rozvoj oboru,  

e) k formální úpravě disertační práce a její jazykové úrovni,  

f) zda disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona,  

g) zda student prokázal nebo neprokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a zda práce splňuje nebo nesplňuje 
požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. Bez tohoto závěru je posudek neplatný.  
Ke každému z níže uvedených bodů je nutno doplnit stručný komentář. 

 

 
Ad a) Aktuálnost tématu disertační práce 
 

 
Téma disertační práce je velmi aktuální. 
 
Komentář: Předložená disertační práce je zaměřena na studium a další vývoj nanostrukturovaných 
elektrod pro využití v elektrochemických senzorech a biosenzorech. Oblast konstrukce senzorů a 
biosenzorů je stále velmi aktuální a její další rozvoj je velmi žádaný. Stejně jako nové aplikace senzorických 
a biosenzorických zařízení. Konkrétní výsledky získané v této práci mohou posunout tuto oblast výzkumu 
zase o kousek dále a napomoci tak k většímu rozšíření zejména biosenzorů do praxe. 
 

 
 
Ad b) Splnění stanoveného cíle disertační práce 
 

 

 

Uchazeč: Ing. Hana Kynclová 

Název disertační práce: Nanostrukturované materiály na bázi aluminy pro elektrochemické senzory a 

biosenzory  

Oponent: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D. 

Pracoviště oponenta: Mendelova univerzita v Brně, Ústav chemie a biochemie 

 



 

Cíl disertační práce byl splněn.  
 
Komentář: Studentka definovala hlavní cíl své disertační práce jako „nalezení optimálních parametrů 
nanostrukturovaných povrchů, tak aby byly co možná nejvíce vhodné pro využití v elektrochemické 
detekci, případně separaci / filtraci látek“. Tento hlavní cíl práce (stejně jako všech pět dílčích cílů 
zmíněných v práci) byl podle mého názoru naplněn. Studentka se při své práci zaměřila na systematickou 
optimalizaci přípravy aluminy pomocí anodické oxidace hliníku a její následné využití pro přípravu 
nanostrukturovaných elektrod pomocí elektrochemické depozice zlata do pórů aluminy. Studentka také 
testovala propustnost připravených aluminových membrán pro jednoduché soli. Naplnila tak všechny 
definované cíle své práce. 
 

 

 

Ad c) Postup řešení problému a výsledky disertační práce s uvedením konkrétního přínosu doktoranda 

 

Postup řešení problému a výsledky disertační práce jsou nadprůměrné. 

Komentář: Velké množství odvedené systematické experimentální práce je dobrým základem pro ucelený 
přehled vývoje elektrodových nanostruktur, které budou využity pro další konstrukci elektrochemických 
senzorů / biosenzorů.  Přístup k řešení a postup řešení tohoto problému hodnotím velmi kladně. Studentce 
se podařilo připravit, charakterizovat a otestovat řadu materiálů a postupů při hledání optimálního designu 
zlatých nanostrukturovaných elektrod.  

 

Ad d) Význam pro praxi nebo rozvoj oboru 

 

Význam pro praxi nebo rozvoj oboru je průměrný.  

Komentář: Výsledky předložené disertační práce jsou samy o sobě velmi dobré. Spadají však do oblasti 
senzoriky (mikroelektronika, detekce, analytická chemie), kde je obrovská konkurence a velký tlak na 
inovace. Množství publikovaných výsledků v této oblasti je enormní, a spojené s téměř nepřeberným 
množstvím modifikací nanostruktur pro konstrukci senzorů a biosenzorů.  

 

 

Ad e) Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

 

Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň je průměrné. 

Komentář: Formální zpracování práce hodnotím jako průměrné, protože se mi zdá, že v několika oblastech 
by mohlo být výrazně lepší, s větším citem pro detail. Jedná se zejména o zpracování a značení obrázků, 



 

nejednotné psaní fyzikálních jednotek, a překlepy v textu. 

 

 

Ad f) Disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona 

 

Disertační práce podmínky uvedené v § 47 odst. 4*) zákona č. 111/1998 sb. o vysokých školách splňuje. 

 (*(4) Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se 
prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k 
samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné 
výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.  

 

 

 

Ad g) Prokázání tvůrčí schopnosti studenta v dané oblasti výzkumu a zda práce splňuje nebo nesplňuje 
požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru.  

 

 

Doktorand prokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a práce splňuje požadavky standardně 
kladené na disertační práce v daném oboru.  

 

Komentář: Kvalita a množství výsledků prezentovaných v předložené disertační práci odpovídají 
požadavkům standardně kladeným v tomto oboru. Toto je potvrzeno i publikační aktivitou autorky jak v 
mezinárodních impaktovaných časopisech, tak na národních a mezinárodních konferencích. 

 

 

 

Celkové hodnocení: Předložená disertační práce bez pochyby prokázala schopnosti autorky v oblasti 
přípravy specifických nanostruktur a jejich využití pro konstrukci senzorů / biosenzorů. Studentka zjevně 
velmi dobře zvládá práci s odbornou literaturou, což dokazuje jednak kvalitní teoretická část práce 
podložená množstvím citovaných zdrojů, tak vlastní autorčina publikační aktivita. Systematičnost 
prezentované experimentální práce a získané výsledky zase potvrzují kvality její vědecké práce.  

 

Otázky oponenta: 

Dokážete uvést jiné typy nanoporézních materiálů, krom aluminy, používaných při konstrukci senzorů / 
biosenzorů? 

 

Kapitola 5.1.2. – Pomocí EIS byla posuzována velikost elektroaktivní plochy ve vztahu k citlivosti a LOD. 
Pro porovnání citlivosti obou připravených typů elektrod byl jako modelový příklad stanoven 
doxorubicin pomocí DPV. Čím si vysvětlujete, že u obou typů elektrod byl stanoven stejný LOD? Lišily se 
připravené elektrody jinými analytickými parametry (LOD, LOQ, citlivost, lineární rozsah)? 



 

 

Dokázala byste ze získaných výsledků navrhnout jeden optimální design zlatých nanostruktur pro 
konstrukci senzorů a biosenzorů? Myslíte si, že lze jeden takový design použít u široké škály senzorů / 
biosenzorů nebo bude lepší  u každého typu senzorů / biosenzorů tento design modifikovat? 

 

 

 

Disertační práci k obhajobě       ☒doporučuji  ☐nedoporučuji. 

 

 

 

 

Dne: 03.01.2022 

 

 

 

Podpis: ………………………………………………………………….. 


