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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá studiem liposomů tvořených vybranými lipidy 

pomocí Ramanovy spektroskopie. Použité metody Ramanovy spektroskopie umožňují porovnání 

výsledků získaných standartním přístupem tj. měřením v roztoku resp. v suspenzi a metodou 

kapkově nanášených povlaků (DCDR).  Výsledky prokazují možnost použití techniky DCDR. 

Zvláštní pozornost je věnována detailům přípravy vzorku, což umožňuje získat data nezatížená 

příspěvkem pufru.  

Liposomy jsou dále studovány ve dvou fázích – v gelové fázi a fázi kapalného krystalu. Získaná 

data jsou detailně diskutována jak z pohledu základní charakterizace studované molekuly 

(přiřazení jednotlivých vibrací charakteristických funkčních skupin), tak s ohledem na studovanou 

fázi liposomu  

Byly splněny stanovené cíle a zadání předkládané práce. Autorka prokázala schopnost 

pečlivé práce v laboratoři, vyhodnotit získané výsledky a tyto jasně prezentovat. Práce má velmi 

hezkou grafickou úpravu, čtivý jazyk a minimum překlepů či nepřesností. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

Na straně 24 autorka při interpretaci a přiřazování spektrálních pásů presentovaných v obr. 4.1.3 

diskutuje pásy 3040cm
-1

 a 2096cm
-1

 jako pásy příslušné vibracím skupiny CH3.  V případě pásu 

2096cm
-1

 se zřejmě jedná o tiskovou chybu a záměnu za pás 2960cm
-1 

. Pás 3040cm
-1

 současně 

s pásem 2773cm
-1

 se objevuje ve spektrech prezentovaných na  obr. 4.1.4 a na obr.4.1.5  tj. 

v Ramanových spektrech syntetických nasycených fosfolipidů. Vzhledem k tomu, že srovnatelné 

vibrace se objevují i v prezentovaných spektrech asolektinu  získaných kapkovou metodou, prosila 

bych autorku o diskutování těchto pásů. Jedná se o nějakou kombinační či harmonickou vibraci 

studované molekuly? 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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