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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

Hlavním cílem předložené bakalářské práce sl. K.Križanové Dynamický rozptyl světla ve světě 

biomolekul bylo seznámení se s metodou DLS a vypracovat protokol pro standardní použití této 

techniky v laboratoři. Práce je dělena do šesti základních kapitol ve shodě se zadáním práce. Práce 

je psána jasně a srozumitelně. Nicméně zejména v první kapitole se autorka nevyhnula 

nejasnostem při formulacích jako např při prezentaci vzorce (1), kde nejsou veličiny jasně 

definovány, popis k obr. 1 neobsahuje potřebné vyvětlení. Rozdělení na kapitoly 1.2 a 1.3 

pokládám za zcela zbytečné s ohledem na informaci obsaženou v kapitole 1.3. V kapitole 5 

(Výsledky) bych osobně ocenila popisky x-ové osy v obrázcích a ne v jejich popisech, kde sice 

autorka udává, že se jedná o logaritmickou škálu, ale není to obecně zažitá praxe. V popisech 

těchto obrazků na druhé straně nejsou často barevně popsány jednolivé křivky. Vzhledem k tomu, 

že pro výpočet hydrodynamického poloměru studovaných molekul je, jak sama autorka uvádí, 

nutné pro výpočet uvažovat viskozitu vzorku, domnívám se, autorka by v práci měla více věnovat 

určení jí použitých hodnot viskozity. 

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

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

Při diskuzi výsledků získaných při studiu koncentrační závislosti DLS roztoků sacharózy autorka 

uvádí, že výsledky mohou být zkresleny případnou chybou v určení koncentrace sacharózy. Chtěla 

bych se zeptat jaké metody lze použít pro velice jednoduché a snadné ověření koncentrace cukru. 

 

Práci  
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uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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