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V teoretické části .je přeh|edně zpt.acováno térna magnetických částic. jejich r'lastrrostí' přípravy
a
následné clrarakterizace. V dnr|ré části jsou trvedeny současnéaplikace magnetic]<ýclr
částic v ana1ýze
bio|ogických nrateriálťl a v lékařstr'í' T}.to inl.ornrace poLržiia clip]onrantka v expeiirnentální
části. kcje
1, převáŽné většině expel.imentů pracovala s nragnetickýrni
čásiicenli. Cí|em práce bv1a kova]entní
vazba imttnoglobulinu G na u/brané t,Yp}'' částjc a rnikročástic. a kvantifikacě r,r'vázaného
gly.koproteinu r.ůznými analytickýni metodami. jako je: výpočet rrrnoŽstvi
z hoclnot absorbanci při 280
269.|'
narněřenýc|r před a po imobilizaci, stanovení BCA testerrr' e]ektI.oforetická deteltce,
:
kvantifikace pomocí specifického konjugátu a tur.bidirnetrické stanovení' Dalším
úkolenr b;,lo
zavedení rnetody ELISA pr.o kvantifikaci lidského IgG. U jednotlír1ich rnetod
byl s1edován vtiv
interfelence s reagencienri pro kovaIentní imobiIizaci

ai

oásticěn.'i sanrotnýrni.

obsah teoretické části práce orlpovídá plně lozsahr-r a jednotJilii'm ténratťtm prakticlré
části' Zvolený
obsah teoletické části hodrrotírrr vellni k|adně p:.o ,uóu aktuálnost
a rozsáhlý sottbor zahraničních
zdr.ojů.I( teoletickó části mám několili připonrínelt:

.
.
.

!ě1..:É rozsáhlé části

2'],2'|.l

a 2.

jsou oc]kazovány poLIZc na nralý počet iiterárnÍch zclro.;ů.
v kapitoláclr

l.2' ].ento fakt nepůsobí v reŠeršnípráci vhodně.

Citace literatury nenivštrdejednotná. u citací stran z nronoglaÍií chybí
uvedení vydavatele

Kvalita obr.ázků č. 3 a 5 b1'mohla být Yyšší'

Metodická.část je psána v odbonrern jazyce a splňL1e předpoklacl
zlovrtprovedení experimentrr.
Razení kapitol s výsledky je logické. Postupně
.1.oLi tak'spňovány jednotlivé úlroly uu.a"nJ u i,uoau
diplornové práce. K experirnerltáIníčásti a části výsledky u di,].u,. tnám
některé připonrílrky a dotazy:

.

U obrázkťr z elektroforézy (!. 7 - ]3) jsoLl uvedeny popisk'v' k analyům. které a|e neoclpovídají
pouze jednomu prorržku. Vhodně.iší by b1,lo pouŽít napŤ. šipky sněrirjícíke konki.étnirnu
proLrŽku'

Cílenr práce bylo otestovat vlastnosti magnetických nosičťr.vvtvpovat vhodné magnetioké č1tstice pro

imobilizaci protilátek. prorróst srovnání livantifikačníchinetod

a zavóst rnetorlLr L'LISA pr-o
kr'antifikaci protilátek. 1.o b)'16 5g2g zbytlru splněno. Přesto bucle v této práci nložtrépokračovat
výběretn dalšíclrnragnetických částic.
Práci hodrrotím znánlkou velnri dobře.
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