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 Slovní hodnocení: 

  Práce Bc. Veroniky Novotné je psaná v anglickém jazyce a má rozsah cca 100 stran, na kterých je možno nalézt 25 
obrázků, 18 tabulek a grafů a citace z 24 literárních zdrojů. V textu se nachází řada nepřesností, drobných chyb a vět  
se špatným slovosledem, které svědčí o určité autorčině nesystematičnosti. Jako příklad bych pouze uvedla používání  
velkých písmen v názvech kapitol, viz. obsah na str. xii, kde se těžko odhaduje, proč v názvu kapitoly „5.4.3. Fine Trimming“ 
jsou použita velká písmena a v následující kapitole „5.5. Staining of ultrathin sections“ ne. Nebo zmatek v označení obr. 
9.24. Z formálních záležitostí se mi ještě nelíbí, že je práce napsána v první osobě množného čísla, což ve čtenáři vyvolává 
představu, že magisterská práce je výsledkem týmové spolupráce. Předpokládám, že autorka se stala během své 
magisterské práce součástí týmu svého školitele, právě proto by mělo být zcela zřejmé, které poznatky získala nebo 
naměřila sama a které vznikly v kooperaci s týmem. Autorku musím pochválit za zdařilou grafickou úroveň magisterské 
práce.     
  Prvním úkolem zadání bylo provést literární rešerši. O tu se autorka pokusila na prvních 46 stránkách textu. Popsala 
zde princip transmisního i skenovacího elektronového mikroskopu a kombinace obou - skenovacího transmisního 
elektronového mikroskopu. Velmi stručně popsala i standardní metodu přípravy biologických objektů pro transmisní 
elektronovou mikroskopii a lehce se dotkla i metod sloužících ke zpracování obrazu. Celkově bych této části práce vytkla 
příliš široký záběr, který nutně vede k jisté povrchnosti. Toto dokumentuje i fakt, že z 24 literárních odkazů je jen 8 citací 
z článků, ostatní jsou většinou knihy a učebnice nebo internetové zdroje. Čtenář se nedoví žádné bližší podrobnosti o 
elastickém a neelastickém rozptylu elektronů, do jaké míry jej např. ovlivňuje složení preparátu nebo urychlovací napětí 
primárních elektronů, ani o procesech kontaminace vzorku nebo jeho nabíjení při prohlížení ve STEM atd.  

  V dalších kapitolách experimentální části autorka nejprve popisuje dvě metody měření ztráty hmotnosti vzorku při 
ozařování primárními elektrony založené na analýze výsledného obrazu a následně i výsledky získané použitím těchto metod 
při měřením v skenovacím elektronovém mikroskopu Magellan 400L (FEI) pracujícím v STEM modu. Celé této části práce 
bych vytkla malou přehlednost, vedoucí k obtížné orientaci čtenáře, které vzorky, jak silné, kontrastované nebo 
nekontrastované a za jakých podmínek v mikroskopu byly testovány. Výsledky jsou komentovány průběžně u každého 
měření, závěrečné zobecnění a doporučení je velmi stručné a v souladu s již známými skutečnostmi, že nejodolnější 
ultratenké řezy k svazku elektronů poskytuje pryskyřice Epon. Za velmi odvážnou považuji interpretaci ultrastrukturálních 
detailů vzorku Eugleny gracilis ve snímcích 9.7. až 9.25. V této souvislosti by mě zajímalo, jak autorka rozeznala klatrinové 
měchýřky na snímku č. 9.12.b?     
  Závěrem musím konstatovat, že i přes uvedené výtky autorka předložila kvalitní práci, ve které se zabývala nyní velmi 
aktuální a dosud málo řešenou problematikou radiačního poškození ultratenkých řezů z pryskyřic nízkoenergetickými 
elektrony ve STEM. Metodami založenými na analýze obrazu získala řadu zajímavých výsledků, které si zasluhují další 
zkoumání. Úkoly uvedené v zadání práce autorka splnila, a proto práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
  
 
 



 
 Otázky k obhajobě: 
1) Jak je definován „pixel time“ a jak byl určován při měření? 
2) Jak si vysvětlujete, že ultratenké řezy studovaných pryskyřic ztrácí většinu hmoty v prvních okamžicích jejich ozařování 
primárními elektrony a potom dojde k jejich určité stabilizaci? 
3) Bylo by možné použít popsané metody k určení změny v tloušťce řezu po jeho expozici svazku elektronů o určité 
proudové hustotě a energii? 
4) Překvapilo mě, že použití metody plasma cleaning k očištění preparátu od povrchové kontaminace během prohlížení 
v STEM v některých případech vedlo ke zvýšení odolnosti vzorku k radiačnímu poškození. Čím si tuto skutečnost 
vysvětlujete?  
5) Proč naprášení tenké vrstvy uhlíku na povrch ultratenkých řezů z biologického objektu zalitého v pryskyřici Epon 
nepřineslo větší odolnost a stabilitu těchto řezů pod elektronovým svazkem? 
6) V práci uvádíte, že při testování ultratenkých řezů se zalitým biologickým materiálem jejich propálení začínalo v oblasti 
čisté pryskyřice. To je v určitém rozporu s mojí zkušeností, kdy většinou v důsledku nerovnoměrného prosycení vzorku 
zalévacím médiem a následně i rozdílnou tvrdostí pryskyřice v různých částech řezu dochází k jeho poškození nejdříve 
v oblastech zalitého biologického objektu, na rozhraní různých sekrečních granulí, vakuol apod. Prosím o komentář této 
skutečnosti. 
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