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Diplomová ptáce se zabyvá testováním vlivu reakčních podmínek (teplota, pH' doba

inkubace, typ pufru' opakované zamražovánílrozmražovétní enzymového preparátu) na

aktivitu glutathion.S.transťerázy (GST) v lyzátech potkaních hepatocytťr a purifikované

kořské GST. Po optimalizaci reakčních podmínek byla testována inhibiční irčinnost kyseliny

ethakrynové vťrči GST.

Práce má ucelenou teoretickou část. V rivodu kapitoly Se autorka zabyvá funkcí

glutathionu V organismu. Druhá část je věnována popisu struktury a vyznamu glutathion.S-

transťetáz jako enzymri katalyzujících reakce redukovaného glutathionu s nepolárními

sloučeninami, čímž tyto enzymy pŤispívají k metabolismu rtvnych xenobiotik.

Experimentální část je věnována pŤedevším nalezení optimálních podmínek stanovení. Po

optimalizaci metody byla testována inhibiční irčinnost kyseliny ethakrynové vriči GST.

Získané vysledky j sou pŤehledně prezentovány pomocí tabulek a graflr.

K pŤedložené diplomové práci mám několik pŤipomínek spíše formálního charakteru:

o Kvalita některych obrázkri není pŤíliš dobrá (str. 17 ,28,32).

o V textu je nelogické číslování odkazťr na použitou literaturu. Na str. 12 jsou uvedeny

oďkazy v poŤadí 7,3,2 atd. Zaodkazem č. 6 následuje 15 (str. 14).

o V seznamu literatury je uveden odkaz č. 44, ktery jsem v textu nenašla.

o U internetovÝch odkazri chybí datum získání dané informace.

Na str. 50 je uveden vysledek testování vlivu koncentrace CDNB jako substrátu na

aktivitu GST. Zvysledkri vyplyvá,že pŤi použití koncentrace CDNB vyšší než3.6 mM signál

klesne. Chtěla bych se proto zeptat, čím by to podle autorky mohlo byt zpťrsobeno.



Závérem konstatuji, Že práce splĚuje zadání, obsahuje všechny náležitosti a po stránce

obsahové i formální má velmi dobrou riroveř. PŤehled použité literatury svědčí o dobré

teoretické pŤípravě. Nalezené nedostatky kvalitu diplomové práce nesnižují. Zuveďen;ich

drivodu doporučuji diplomovou práci k obhajobě hodnotím známkou vyborně.m.
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