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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Náplň předložené práce odpovídá zadání; téma je doplněno o AFM analýzu povrchu biočipů.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně její struktury, návazností a úplnosti jednotlivých částí:
Teoretická část práce (kap. 3) je výsledkem rozsáhlé rešeršní činnosti zaměřené na optické metody,
problematiku biosenzorů a základní laboratorní postupy. Zpracování je fundované a svědčí o
důkladné přípravě na experimentální etapu. V praktické části (kap. 4) jsou zdokumentovány
jednotlivé kroky měření, a to od výroby biočipu přes testování až po zpracování výsledků. Každá fáze
je ilustrována potřebnými údaji jak ve formě tabulek, tak pomocí grafů získaných výstupů. Struktura
práce odpovídá požadovaným standardům, k čemuž přispívá pečlivě volená návaznost jednotlivých
celků. S úspěchem je do práce zařazena analýza povrchu biočipů metodou AFM.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Šíře uváděných pramenů (46) odráží mj. důkladnou rešeršní přípravu. Volba a způsob využití
uvedené literatury a dalších zdrojů odpovídají obtížnosti zadaného tématu. Všechny odkazy jsou
řádně citovány v přehledu použité literatury.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Po formální stránce práce beze zbytku splňuje požadované nároky. Text je přehledně členěný, logicky
utříděný, úroveň obrazových a grafických příloh je vynikající. Jazyková úroveň je kvalitní, poněkud
vadí pouze některé anglicismy, například: plasmony se propagují (str.23), funkcionalizování (str. 31 i
dále), naspotování apod.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Získané závěry korespondují s vysokou náročností experimentální práce při měření na biočipech s
využitím dostupného laboratorního vybavení. Autorka navrhla vlastní experimentální postup včetně
přípravy dvou SPRi biočipů.
Přestože kvalita konkrétních výstupů byla limitována kvalitou přípravků antigenů z komerčního
zdroje, ověření zvolené metodiky lze považovat za dostatečně průkazné. Prezentované výsledky
včetně navržených a realizovaných experimentálních postupů mohou být dále využity v rámci
navazujících  výzkumných aktivit.

6. Poznámky a kritické připomínky:
Některá místa textu, která vybízejí k podrobnější diskuzi, uvádím konkrétně:
- str. 20, první odstavec: "... vzniká za speciálních podmínek evanescentní vlna" - zde by měla být
autorka podrobnější;
- str. 37, podkapitola Kalibrace: chybí zdůvodnění pro uvedené rozmezí úhlů dopadu včetně
informace, ke kterému rozhraní se vztahují.
Dále je chybně zmíněno v komentáři k Obr. 20, že zelené označení je napravo. Na str. 20 má být
místo komplexní složka uvedeno imaginární složka.
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