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Posudek diplomové práce Bc. Anety Šmerdové

Diplomová práce Bc. Anety Šmerdové ,,Syntéza imunofluorescenčních

sond pro analyzu vyznamnych biologickych molekul.. byla součástí

vyzkumného projektu oddělení bioanalytické instrumentace Ústavu analytické

chemie AVČR, ktery je věnován aplikaci nanotechnologií ve funkční

diagnostice apoptotickych a nádorovych buněk. Práce byla zaměÍena na

prověŤení metodiky a instrumentace imunofluorescenční detekce některych

molekul pro ričely $'ziologického vyzkumu a molekularní diagnostiky. V této

souvislosti chci zdtraznít, Že teoretická i experimentální část Ťešení uvedené

problematiky neměla charakter rutinní práce, ale byla vyhledávacím vyzkumem

s pŤedem neznámymi vysledky. Uchazečka tedy musela často zvolit další postup

Ťešení na základě správného vyhodnocení pŤeďchánejících vysledkri. Pracovala

na tomto projektu po dobu více než 18 měsícri. Svědomitě se věnova|a Ťešení

svěŤenych rikol , pracovala samostatně a prokázala adekvátní znalosti studované

problematiky. Naučila se metodice syntézy imunofluorescenčních sond, zv|ád|a

instrumentaci kapilární elektroforézy a hmotnostní spektrometrie S

elektrosprejem.

optimalizovala metodiku pŤípravy imunofluorescenčních sond konjugací

polovodičovych nanočástic (kvantovych teček) s protilátkami a antigeny. Pro

ověŤení spěšnosti tŤí typŮ konjugačních reakcí použila kapilární elektroforézu

s detekcí laserem indukované fluorescence' hmotnostní spektrometrii a

fluorescenční mikroskopii. Na modelovém systému protilátka . antigen prověŤila

možnost vysoce citlivé imunofluorescenční anaIyzy pomocí kapilární



elektroforézy Ve volném elektrolytu. Pomocí fluorescenční mikroskopie pak

identifikovala membránovy protein CD3 na lidskych T.lymfocytech. Stanovené

cíle diplomové práce tedy bezezbytku splnila.

Po stránce obsahové jsou v práci uvedeny všechny relevantní ridaje o

teoretickfch principech, metodice ana|yz a jejich experimentálním uspoŤádání.

Vysledky jsou jasně demonstrovány pomocí tabulek, záznami separací,

hmotnostních spekter a snímk poÍízenŠ,ch CCD kamerou fluorescenčního

mikroskopu. Zejména v části 5.3.1 je však diskuse vysledkri měŤení

nedostatečná. Vfsledky uvedené na některych obrázcích nejsou v textu vribec

zmíněny. Závěry jsou vyčerpávající a ďokazují splnění stanovenych cílri práce.

Postrádám však souhrnny názor na současny stav a možnosti

imunofluorescenčních ana|yz včetně vyhledu dalšího pokračování vyzkumu

v této oblasti. Celková riroveř práce je poznamenána celou Ťadou nepŤesnych a

zaváďějících formulací (diskuse k obr. 14 a 15, část 2.6 ajiné) nebo občasnymi

gramatickymi chybami.

V pŤehledu literatury j sou uvedeny publikace zahrnující všechny

teoretícké i praktické informace nutné pro práci na tomto projektu. K dodrŽení

formální stránky pŤehledu literatury Se nemohu vyjádŤit, protože jsem nebyl

seznámen S citačními normami platnymi pro diplomové práce na lJniverzitě

Pardubice.

Závěrem konstatuji, že vzhledem k vyše uvedenym skutečnostem

jednoznačně doporučuji diplomovou práci Bc. Anety Šmerdové k obhajobě a

hodnotím ji známkou

velmi dobŤe.
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