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Zaďánim bakaláŤskápráce studentky Michaely Novotné bylo vypracovat rešerši zabyvající se

moŽnostmi zqfšení citlivosti elektrochemické detekce' se zatněŤením na využití nanočástic,

quantum dots, elekÍronoqich mediátoru či modifikovan;ich elektrod.

Práce je po formální stránce, až na některé pŤeklepy, v poŤádku. Anotace je do angličtiny

pŤeložena nekvalitně s chybami. Text je doplněn l3 obrazky, jejichž kvalita je v někter;ich

pŤípadech horší, u někter ch obtěu'k (1 _ 4) by bylo vhodné pŤeložit popisky v obrázku. Pro

práci studentka použila 80 citaci, téměŤ všechny jsou vědecky hodnotnymi zdroji, literatura je

citována dle normy pouze u citace č. 64 chybí některé ridaje a v této podobě je obtížně

dohledate1ná.

K práci mám následující pŤipomínky ěi dotazy:

Kapitola o modifikacích elektrod _ použité literárni zdroje nejsou nejnovější (2009), pŤestože

tímto tématem se zabyváŤaďapracovišť alze na|éztdostatečné množství nejnovější literatury.

Str. 20, poslední věta _tvrzení,,v pŤípadě imunosenzor se používározpustqf mediátoroo není

pravdivé. Existuje Ťada prací, kde je mediátor zachycen na povrchu elektrody apod.

Str. 22, poslední odstavec ,,Pfo detekci hemolyticlcych bakterií v biologickych
vzorcích....,, - jaké vzorky jsou myšleny konkrétně, vzhledem k tomp, že se podle

uvedeného textu se detekují pĚímo bakterie? Jaké je praktické využití takovych

biosenzorri?

Str. 23o poslední odstavec - co to jsou Moo-Sq.*r* nanodráty?

Str. 25, 30 _ studentka uváďí, Že napt. modifikovany senzor ěi pŤipravené nanoěástice mají

vfhody ve snadné pŤípravě, ale nění nikdy vysvětleno, jak jsou pŤipraveny. V tom pŤípadě je

těžké posoudit , zda tomu tak opravdu je.

Str. 34, kapitola o kvantovfch tečkách - studentka v textu neuvádí, z jakj,ch materiálri

se mohou kvantové tečlcy vyrábět. Mohla byste uvést nejčastější materiály s ohledem na

aplikaci v biosenzorech?

Str. 36, 2. odstavec - co si studentka pŤedstavuje pod větou ,,Velikost proudu je závisá na

intenzitě osvětlení elektrody kvantovÝmi tečkami. . ...
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Str. 37 - obcně bych v kapitole o kavntovfch tďkách ďekávďa více pŤíkladti jejich aplikací

ve spjení s elektrochemiclqfmi biosenzory, cožbylo pŤedmětem pníce.

Závěrem chci konstatovat, že k sepisovríní pníce pŤisttryovďa studentka aktivně, často

konzultovďa, což hodnotím velice kladně. Bohužel v některfch kapitolách strrdentka mírně

odbočovala od tématu elekÍrochemickfch biosenzorťl" což pŤipisuji nezkušenosti

s vyhledávaním literatury a nedostatečnému nastudoviání riplného základu v oblasfi

biosenzoru. I pŤes t5rto nedostatky sfudentka sptnila zadéní bakaláÍské práce, proto ji
doporučuji k obhajobě a hodnotím rybomě - M.

V Pardubicích 2a.7 .20|2

f;

i- ..i,.;

i:,i;


