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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Bakalářská práce Andreja Antalíka se zabývá studiem suspenze liposomů s různým 

složením a jejím chováním na hydrofobním povrchu po vyschnutí. Podstatnou součástí práce bylo 

zvládnout přípravu suspenze liposomů s předem definovanými vlastnostmi (velikost, složení), 

obeznámit se s konfokálním Ramanovským mikrospektrometrem LabRam HR800 Horiba Jobin-

Yvon a získat spektra pro charakterizaci studovaných systémů. 

Použití metody kapkově nanášených povlaků je v Ramanově spektroskopii relativně nové a 

doposud velmi dobře aplikované na vzorky proteinů. Metoda však prokázala svoji využitelnost i u 

lipidů. Její potenciál spočívá v měření spektra z prstýnku vyschlé kapky, kde je vzorek výrazně 

zkoncentrován. Překonává se tak obvyklá překážka z klasické Ramanovy spektroskopie, kde není 

možné měření spektra lipidů z vodní suspenze za nízkých koncentrací. Výrazným plusem metody 

je i skutečnost, že nakápnutý vzorek liposomů si po vyschnutí zachovává své spektrální 

charakteristiky ve srovnání s měřením přímo ze suspenze. To se potvrdilo i v případe suspenze 

liposomů, kde byl do membrány zabudován cholesterol, důležitá steroidní molekula přítomná 

v membráně živočišní buňky. Nad rámec původního zadání předložená práce obsahuje navíc část 

zabývající se testováním jiných povrchů s cílem nalezení nového povrchu schopného nahradit 

doposud používaný, ovšem již komerčně nedostupný, přípravek SpecTRIM
TM

. Leštěný povrch 

fluoridu vápenatého se ukázal jako mimořádně zajímavý kandidát a pro některé studované vzorky 

i vhodnější pro další použití než nerezový povrch pokrytý tenkou vrstvou teflonu od firmy Tienta 

Science, Inc.  

Student v průběhu práce prokázal opravdový zájem o danou problematiku, pracoval 

pečlivě se smyslem pro svědomitou systematickou práci, prostudoval vybranou odbornou 

literaturu, zvládl metodiku přípravy liposomů a také obsluhu Ramanovského mikrospektrometru.  

Výsledky předložené práce naplňují zadání bakalářské práce a poslouží jako základ pro 

další experimentální práci; pro hledání a aplikaci nových hydrofobních povrchů a dále také při 

studiu interakce liposomů s jinými biologickými molekulami – s modifikovanými oligonukleotidy 

a peptidy. 
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