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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

 

V přibližně 50% realizovaných experimentů se jednalo o aplikace sondy diS-C3(3) v rámci studií 

již dříve zahájených vedoucím práce a dalšími pracovníky oddělení biofyziky FÚUK. Jelikož se 

jedná se o studie poměrně rozsáhlé, hlavním cílem experimentů prováděných v rámci této 

bakalářské práce nemohlo být jejich dokončení a formulování konečných závěrů. Jejich smyslem 

bylo prokázat, že studentka bezpečně zvládá veškeré postupy  související s měřením změn 

membránového potenciálu kvasinek a získala tak zkušenosti potřebné k k realizaci hlavního cíle 

této práce, jímž je porovnání vlastností a použitelnosti dvou příbuzných karbocyaninových sond 

diS-C3(3) a diS-C3(5).  Předložená práce presentuje první poznatky týkající se tohoto problému, 

které indikují, že kvantitativní údaje o depolarizaci kvasinek měřené metodou používanou 

v oddělení biofyziky jsou v uspokojivé míře nezávislé na konkrétní volbě karbocyaninové 

fluorescenční sondy. Toto zjištění je zcela nové a navíc velmi pozitivní z hlediska měření změn 

membránového potenciálu pomocí fluorescenčních sond. Po nezbytném ověření vedoucím práce 

v plánovan navazující sérii experimentů se předpokládá publikování tohoto výsledku v odborném 

časopise. 

 

Petra Matunová po celou dobu pracovala na zadaném úkolu s velkým zaujetím a 

iniciativně.Během krátké doby si osvojila praktické základy fluorescenční spektroskopie, takže 

byla schopná provádět samostatně velké série komplikovaných experimentů. Předložená práce má 

solidní grafickou úpravu a je sepsána přehledně a srozumitelně. Zjistil jsem sice, že při konečné 

redakci práce se autorce do textu vloudilo několik nepodstatných nepřesností, resp. neúplných 

charakteristik popisovaných jevů, ale práci jako celek tím znehodnocena není (viz např. první 

odstavec shora na  str. 10; na str. 20 autorka zapomněla uvést, že modelová spektra vázané sondy 

diS-C3(5) byla získána také z měření spekter suspenzí obarvených kvasinek). Ve výtisku, který 

jsem obdržel, jsou zpřeházeny str. 14, 15 a 16. 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 
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