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kandidát reagoval a odpověděl. Splnil tak požadavky kladené na
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Otázky:
Hudeček: V obrázku teplotní stability je očekávající průběh mimo
jedné, u které je trend jiný, jak si tento úkaz vysvětlujete? Byl
isooktan nasycený vodou? Na obr. 21 nezanedbatelné pozadí, jak jste
získal data z tohoto měření? Při jaké vlnové délce jste dané hodnoty
získal? Jak je možné rozpoznat start a čelo na TLC? Máte nějakou
teorii o původu něčistoty v chromatografii?
Hodek: Jaká je stabilita Vašeho enzymu z hlediska času? Proč jste
zvolili silikagel namísto porézní matrice? Myslíte, že na enzymu je
zbytkový obsah vody, která udržuje aktivitu Vašeho eznymu i v
nevodném prostředí?
Ryšlavá: Jak jste vybíral zdroj Vašeho enzymu? Má Vámi vybraný
zdroj nějaké výhody? 
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