
Posudek práce  
předložené na Matematicko-fyzikální fakultě 

Univerzity Karlovy 

 

 

 posudek vedoucího   posudek oponenta   

 bakalářské práce   diplomové práce 

 

 

 

Autor/ka: Martin Vančura 

Název práce: Mikroskopie atomárních sil ve světě biomakromolekul 

Studijní program a obor: Fyzika / Obecná fyzika 

Rok odevzdání: 2018 

 

 

 

Jméno a tituly vedoucího/oponenta: RNDr. Lucie Bednárová, CSc. 

Pracoviště: Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České republiky, v.v.i. 

        Flemingovo náměstí 2, 166 10 Praha 6, Česká republika 

Kontaktní e-mail: lucie.bednarova@uochb.cas.cz 

 

 

 

Odborná úroveň práce:  

 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

Věcné chyby: 

 téměř žádné    vzhledem k rozsahu přiměřený počet    méně podstatné četné    závažné 

 

Výsledky: 

 originální    původní i převzaté    netriviální kompilace    citované z literatury    opsané 

 

Rozsah práce: 

 veliký    standardní    dostatečný    nedostatečný 

 

Grafická, jazyková a formální úroveň: 

 vynikající   velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

Tiskové chyby: 

 téměř žádné    vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet    četné 

 

Celková úroveň práce: 

 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

 

 

 



Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

Hlavním cílem bakalářská práce p. Martina Vančury bylo seznámit se s principy a aparaturou 

AFM, vypracovat rešerši o možnostech použití AFM v pro studium biomolekul a provést základní 

měřění na aparatuře WITec Alpha300 pro vybrané vzorky. Práce je dělena přehledně do pěti 

hlavních kapitol, které jsou dále děleny ve shodě se zadáním práce a provedením pilotních 

experimentů na dané apartuře. Práce je psána jasně a srozumitelně nicméně autor se nevyhnul 

ojediněle nepřesným formulacím a překlepům jako např. na str. 5 (materiáluvystavený) str. 8 (hrot 

nepřiblíží k povrch), str. 24 (odkaz na obr. 11 místo na obr. 13), str. 33(pH 7,7a), kde zároveň 

bych vytkla autorovi vyjádřování koncentrace jednoho a téhož vzorku v mg/ml a v mol. 

Shledávám na škodu, že obr 7 a 15 jsou uvedeny v kapitolách , které se věnují metodice AFM a ne 

ve výsledcích. Tyto obrázky slouží sice k dokumentaci možných problémů nastavení experimentu 

resp zpracování dat, nicméně domnívám se, že by dokreslily autorovy původní výsledky a jejich 

možné zpracování. Zároveň u obr. 7 bych ocenila detainější diskuzi ke zpracování snímku možná i 

s citací na osvětlení použití Prewittova gradientu.  

Všechny cíle byly splněny a přes minoritní chyby práci doporučuji uznat jako bakalářskkou. 

 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

V práci autor uvádí výsledky získané na proteinech a zejména potom AFM snímky lysozymu. 

Práce je prováděna na aparatuře WITec Alpha300, ktreá umožňuje Ramanovskou mikroskopii. 

Zajímalo by mne, zda byly učiněny pokusy o Ramanovskou mikroskopii, jak z důvodu možné 

charakterizace struktury proteinů tak zejména k testování přítomnosti DNA na substrátu.  
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