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Biosenzory a jejich kombinace s magnetic\fmi částicemi pro prrikaz proteinri

V teoretické části diplomantka uvádí pŤehled jednotliqich typti pŤevodníkti pro
katalytické biosenzory a dáIe se zaměŤuje na použitítištěn]Ích elektrod pŤi konstrukci senzor
pro analyzu proteinri v biologickém materiálu. Závěrem jsou uvedény moŽnosti vyuŽití
magnetick;ich částic v kombinaci s ruznymi biosenzory.
V experimentální části diplomové práce se autorka věnuje konstrukci Senzoru pro
stanovení proteinu ovalbumin pomocí sendvičovéELISA techniky na magnetick;fch částicích

s využitímprimárních králičíchanti.ovalbuminovych protilátek a králičíchantiovalbuminoqich protilátek znač,enych enzymem kŤenovou peroxidázou (konjugátu) jako
sekundárních protilátek. Sníženísignálu peroxidu vodíku, ktery je substrát pro použity enzym,
indikuje vznik imunokomplexu. Hlavní náplĎ experimentri pak pŤedstavovala optim alizace

ednotlivych krokri imunostanovení.
Text diplomové práce je sepsán jen s občasnymi pŤeklepy a místy horšímipŤeklady
z angličtiny. obsah je však nepŤehledn!,, použiténénw kapitol jsou zbyečně d1ouhé.
V Seznamu zkratek má byt ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay), NADH je
redukovaná forma nikotinamidadenindinukleotidu' ne nikotinamidadenindehydrogenáza
(str. 25, 5. odst.).
DalšípŤipomír'ky a ďotazy:
Str. 19, 2. odst. - proč je klasická voltametrická technika cyklická voltametrie zaÍazena
do kapitoly o konduktometriclrych pňevodnících?Co si |ze pňedstavit pod pojmem
rotačnítechniky, uvedenym na stejném místě?
Str. 24, posl. odst. správně mikroelektroda Ze skelného uhlíku' ne skleněná uhtíková
milcroelektroda.
str.27,2. odst. - ve vzorcích složenímagnetickych částic je místo značky pro kyslík nula.
Str. 29, 2. odst. - kalomelová elektroda neposkytuje měňícísigna1 pouŽívá se jako
referentní elektroda. Jaká pracovní elektroda byla použita v uvederré práci?
Str. 3|,2. odst. _ věta ,,... elektrony, heré elehrokatalyzují glukÓzu,..... j; zavádějící. Funkci
elektrokatalyzéttoru má použity pŤenašečelektronti - (v tomto - pŤípad$ forrocen
monokarboxylová kyselina).
Str. 34, 5. odst. - imunoesej není vhodn;f pŤeklad z angl. immunoassay (imunostanovení). Esej
je literární ritvar.
Str. 36 _ analyzátor PalmSens vyrábí firma Palm Instruments, Ivium Technologies vyrabí
pouze rozltraní mezi analyzátorem a PC a obslužny software.
Str. 67, 2. odst. - u rovnice kalibračnípŤímkyje uveden R2 = 0,0064. Toto čísloale
naznačuj e,že vysledná závislost není vribec pŤímková. Mrižete tento rozpor vysvětlit?
V experimentální části je nutno ocenit systematičnost pŤi optima\izaci jednotliqich
krokri stanovení. Experimenty na sebe logicky navazuji a postup prací směŤuje ke splnění
zaďání. I když nebylo dosaŽeno vytčenéhocíle, kdy pŤedevšímZčasovych drivod nebylo
možnéadekvátně reagovat na vzniklé obtíže,jsoupŤesto získanéznalosti velmi d 1ežitépro
dalšív;izkum v této oblasti. Zpracovávané téma je pŤinejmenšímz pohledu elektrochemie
velmi aktuální s pŤíslibem praktického využitíjednoduch;ich elektrochemic[ich senzor
k rychlé detekci proteinri.
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