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Disertační práce byla vypracována RNDr. Markétou Bockovou ve výzkumném týmu Optické 

biosenzory při Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. Tato práce se zabývá výzkumem optických 

biosenzorů založených na rezonanci povrchových plasmonů (Surface Plasmon Resonance – SPR) pro 

studium molekulárních interakcí a detekci biomolekul. Toto téma vychází z potřeb molekulární biologie a 

bioanalytiky a je proto vysoce aktuální. 

Disertační práce RNDr. Bockové se skládá ze čtyř hlavních částí, seznamu použité literatury a zkratek 

a souboru vybraných publikací. Ačkoliv práce zahrnuje a představuje široké spektrum výzkumných aktivit 

a výsledků, je podle mého názoru napsána stručně a výstižně. První část práce poskytuje čtenáři úvod do 

problematiky SPR biosenzorů a jejich biologickým aplikacím a stručně shrnuje stav bádání v tomto oboru. 

Druhá část práce definuje cíle disertační práce a hlavní směry výzkumu RNDr. Bockové. V třetí části práce 

organizované do tří kapitol prezentuje RNDr. Bocková v jedenácti podkapitolách vybrané výsledky, 

kterých v rámci svého výzkumu dosáhla. První kapitola je zaměřená na imobilizaci biomolekulárních 

receptorů na površích plasmonických struktur a nanostruktur a RNDr. Bocková se v ní věnuje výzkumu 

metod pro imobilizaci proteinů, nukleových kyselin a malých molekul na zlatých vrstvách. Ve druhé 

kapitole se uchazečka věnuje vývoji nových metodických přístupů umožňujících potlačit parazitní efekty 

(nespecifická adsorpce z komplexních vzorků, omezený transport biomolekul v kapalných vzorcích), které 

narušují činnost a negativně ovlivňují detekční schopnosti SPR biosenzorů. Třetí kapitola shrnuje výsledky 

studia vybraných biomolekul a biomolekulárních interakcí pomocí pokročilých SPR biosezorů a to jak v 

modelovém (pufry), tak ve fyziologickém (krevní plasma) prostředí a představuje nový interaktomický 

přístup k diagnostice myelodysplastického syndromu. Výsledky disertační práce jsou následně přehledně 

shrnuty v závěrečné čtvrté části práce. 

Disertační práce RNDr. Bockové obsahuje velké množství originálních výsledků publikovaných 

v celkem 14 publikacích. Velká většina prací je publikována v předních oborových nebo 

multidisciplinárních vědeckých časopisech, jakou jsou Proceedings of the IEEE (IF - 10.694), Biosensors 

& Bioelectronics (IF - 9.518), Annual Review of Analytical Chemistry (IF - 8.721), Analytical Chemistry 

(IF - 6.350) či Scientific Reports (IF - 4.011). Tyto publikace zřetelně dokládají vysokou odbornou úroveň 

uchazečky a rozsah a význam jejího příspěvku k výzkumu v oblasti biosenzorů s povrchovými plasmony. 

Většina publikací má výrazně multidisciplinární charakter a je výsledkem úspěšné mezioborové a 

institucionální spolupráce. 

Ačkoliv se domnívám, že dosažené výsledky jsou nejlepší vizitkou výzkumné práce RNDr. Bockové, 

rád bych ocenil její vysoké nasazení, samostatnost, tvořivost a odpovědnost, s nimiž se uchazečka po celou 

dobu svého doktorského studia věnovala řešení vědeckých výzev. 

Jsem přesvědčen, že disertační práce RNDr. Markéty Bockové splňuje všechny požadavky 

kladené na disertační práci, a proto ji s potěšením doporučuji k obhajobě pro získání titulu PhD. 
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