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II. Posudek oponenta 

 

Ve své DP se K. Solanská zabývala optimalizací podmínek přípravy SPR senzoru, který by umožnil 

studovat vzájemné interakce hydroxyapatitu jako hlavní složky zubní skloviny s přirozenými 

lidskými i umělými slinami a s dentálními přípravky na bázi chlorhexidinu. Senzor, o kterém se 

v diplomové práci hovoří jako o „umělém zubu“, byl připraven nízkonapěťovým elektroforetickým 

pokrytím zlatého povrchu komerčního čipu SPR senzoru nanočásticemi hydroxyapatitu. 

Diplomantce se podařilo  zhotovit funkční senzor, u něhož byla prokázána interakce slin i 

chlorhexidinu s imobilizovaným hydroxyapatitem.  DP je sepsána v anglickém jazyce, jelikož byla 

vypracována na Univerzitě Marburg (SRN) v rámci programu ERASMUS. Kvalita anglického textu 

je podle mého názoru na velmi nízké úrovni (to se týká především druhé poloviny diplomové 

práce), což má za následek místy omezenou srozumitelnost autorčiných sdělení.  DP má rozsah 68 

stránek a obsahuje 24 obrázků, 13 tabulek a 51 citací literatury. Práce má všechny náležitosti až na 

povinný souhrn v češtině; tento nedostatek bude nutné napravit formou errat. V teoretické části jsou 

na 25 stránkách podrobně podány informace o principu a konstrukci prakticky všech v současné 

době známých typů biosenzorů  s důrazem na senzory, založené  na snímání SPR (resonance 

povrchových plasmonů). Část této úvodní kapitoly je věnována i anatomii a fyziologii lidského 

zubu a stručně jsou diskutovány dentální přípravky obsahující jako účinnou látku chlorhexidin.  

V experimentální části jsou někdy zbytečně uváděny podrobné tabulky. Např. 6 prakticky totožných 

tabulek 5.2(a) až 5.2(f) na str. 46-47 by šlo jistě nahradit jedinou, aniž by se snížila informační 

hodnota DP.  Dále, není jasné, proč kapitola „Conclusion“ na str. 61 a „Abstract“ na str. 62 jsou 

naprosto totožné texty.  

Přes uvedené nedostatky předložená DP přinesla konkrétní výsledky a některé nové poznatky, které 

jsou diskutovány na přiměřené úrovni.  Proto doporučuji, aby DP byla přijata k obhajobě. 

 

K diplomové práci mám následující  dotazy: 

1) Str. 5: jaká je role mouky v přípravku Chlorhexamed 0.06%?  

2) Str. 49 - 50: jaký je rozdíl mezi obrázky 5.2(a), 5.3(b) a 5.3(c)? Popisek u všech obrázků je 

naprosto stejný. Kam se poděl obr. 5.3(a)? 

3) Jak byl zlatý čip ošetřen po elektroforetickém nanesení částic hydroxyapatitu před vážením? 
 

 

Otázka či úkol do diskuse: 

 

Vysvětlete stručně a srozumitelně průběh a význam křivky na obr. 5.10 
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