Posudek oponenta doc. Ing. Jana Fischeta, CSc. na ďplomovou práci Bc. Martina Heinze Í7azv^nout

Elekttoforetická ana|ýza oligosachatidů po detivatizaci
kapilárních mikočipoých metod.

s

využitím

V předložené ďplomov épúcínásďplomant Bc. Martin Heínz seznamuje

na

56 saanách textu

(stránky 1,4 - 69) a v bohaté doprovodné přílohové části s problematikou 1ýwoje, konsttukce a
ověření funkčnosti elektoforetického přístroje v mikočipovém fotmátu a potovnáv á jitn dosažené
v'ýsledky s ana|ýzamireahzovaníJniv kapiláře na kometčním elektoforetickém přísttoji.

V úvodníchkapitolách nastiňuje ďplomant
hlouběji

se zab;fo'á

zá|ďadní pdncipy elekttomigračních sepancí a

technikoumikročiporých sepatací s důtazemna technologické možnostipříptar,ry

sepatačních mikročipů.Dáie jsou zde stručně chankteizovány analyzovanélátky a způsoby jejich

q'užitím denvatjzace.
Diplomant stál před nelehkým úkolem: sestojit

SepaÍace a detekce s

a ověřit

funkčnost mikročipového
elektrofotetického atalyzátoturcahzovanéhonaskleněnémmiktočipu.Jakv1p|ýrvázexpeimentálflí
části ďplomové ptáce a

z

dosažených 1ýsledků, podařilo se mu navthnout, sestojit a ověřit
funkčnost tohoto analyzátoru. To dokazuje ďplomantovu tvrrrčíinvenci i experimentální zručnost.

Ikdyž jír;;. dosaženér,7sledky expedmentu

s

mikročipovou elekffo fotézou zatim zda|eka nedosahují

kvality sepatacínakomerčních přístrojích vyrrživajícíchkapllátnifotmátelektrofotetických technik,

púcíbút|akoúspěšnou počátečnípilotrrí studii' jaktzev laboratoři s qružitímmoderních
technologických postupů včetně 3D tisku sesttojit z ďskrétrrích součástífunkčnímikročipor,^ý
lze tuto

elekttofotetický přístroj za zlomek ceny komerčníinstrumentace.

Ptáce je sepsána čtivou fotmou bez zbytečných pasážínesouvisejicích pÍimo s řešenou
ptoblematikou a našeljsem v ní pouze minimum nepřesností či nejasných formulací. Na tomto
místě bych upozornil na:

I v elektomigtačnch technikách se místo termínu pík použivá termin zóna;
t stt. 1 8., kap. 1 .1 .4.3.: má bý uveden termín kapttární gelová elektrofoté za (CGE) místo
chtomatogtafie (CGC);
stt. 31, 1. odst., 2.věta: sklo neptopouští pouze

UY záÍent,ve viditelné části spektra (VIS)

není problém s jeho použitím;

stt 32, 1. odst., 2. věta: princip detekce není ve stovnávání časů,ale vevyhodnocení
fyztkálně-chemických změn eluár+ fesp. elekttolytu ptocházejicího detektorem;
T str. 54 vztahy (9) a (10): pto qfoočet LoD
T stt.

6

(LoQ

se používá smětodatná odchylka;

1, tab.7 2: chybné označeníefektivní mobility.

I( diskuzi bych měl otázku o možnémdalším vylepšenía optlmattzacj navrženéhopřísttoje
směřujícím ke zlepšení jeho parametrů.
Uvedené připomínku jsou spíšeformálního chatakteru
ptáce. Diplomovoupt'áci Bc.

nikterak nesnižují hodnotu přeďožené

Matina Heizne doporučuji k obhajobě

V Pardubicích,

a

26. května 201'7

.

\ní'bofně

a

hodnotím známk

Fischer,

