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Hodnocení práce pod|e jednotlivfch kriterií

1. Náročnost tématu práce
Téma diplomové práce Bc" Terezy Jerg|ové bylo poměrně široké a tím i naročné, protože
zahrnova|o zpracování literární a patentové rešerše o enzymu askorbátoxidase, stanovení
aktivity enzymu z tykvovit;i,ch rostlin (cukety) v rrizně koncentrovanych preparátech a ko-
nečně otestovaní rťnnych separačních a purifikačních technik z hlediska vytěžnosti a čistoty
enzymu. Autorka práce se pŤitom musela seznámit s funkcí a použitím ruzn;fch pŤístroj a
pom cek, statistickym vyhodnocením dat pomocí speciálního software , jakož i s některymi
analyick;fmi a preparativními postupy

2. Splnění cílri práce
Zadané cíle práce autorka splnila. Nesplněn zristal dílčí cíl _ optimalizace procesu lyofilizace
roztoku enzymu. LyofiIizace enzymového preparátu sice byla rispěšně provedena' proces
však jiŽ nebyl optimalizován. Zde je však tŤeba podotknout, že tento dílčí cíl se objevil
v zadání práce podmínečně a určená podmínka - dosaženi vysoké čistoty enzymu - splněna
nebyla.

3. Rozsah diplomové práce
Práce má 84 stran a i pŤi korekci jejich počtu (odpoěet stran s pŤekopírovanymi obrázky pŤí-
strojťr a tabulkami) pŤekračuje poŽadavek na minimální rozsah diplomové práce. Teoretická
část s komentovanymi v;fsledky literární a patentové rešerše pŤitom zaujimá 15 stran. Poměr-
ně obsáhlá metodická část s popisem metodik a statistick;fch parametru využívan1ich pňi vali-
daci analytick;fch postupti má stran 22, experimentální část je na 24 sttanách, diskuse vy.
sledkri na 4 a zbytek tvoŤí Seznam pouŽiQfch zdroj informaci a 3 pŤílohy s chromatografic-
kfmi zénnamy. Rozsah jednotliv;ich části práceje vcelkuvyváŽen;f, diskuse v1isledkri prove.
denych experimentri by však mohla bjt obšírnější.

4. Prezentační riroveř práce l
Prczentační urovei zprávy je vcelku dobrá, urěité rczervy má autorka snad V prezentaci do-
sažen;fch v;isledk . PŤevaŽná část práce má logickou strukturu, pouze popisy někter;ich pŤí.
stroj a zaÍizení z experimentální části by patŤily spíše do pŤedchozí metodické části.. PŤe.

hlednosti zprávy by prospěly u tabulek s vysledky odkazy na pŤíslušné kapitoly metodické
části nebo zopakování informací po použitém postupu. Zevrubnější komentaŤ by si zaslouŽily



zejména tabulky z kapitoly věnované validaci analytického postupu. Na tyto tabulky navazu.
jí poslední odstavce kapitoly Závěr (stt.76-77), které bez podrobnějšího komentáŤe
k tabulkám nejsou vždy riplně jasné.Vhodnější a pŤehlednější by také bylo zahtnuti bilance
purifikaěního procesu zmiĚované v kap. 3.5.1 V Samostatn;fch odstavcích do pŤehledné tabul-
ky 3.6. V publikovan;fch bilancích postupti izolace enzym se pŤitom spíše než zttáty uvádí
hodnoty zbyv ající enzymové aktivity.

5. Formální a jazyková riroveř práce
Formálních a jazykovych prohŤešk se v práci Bc. Jerglové projevuje jen mal;f počet. Vy.
tknout lze některé pŤeklepy, vynechaná nebo opakovaná slova. Na str. l0 má věta zŤejmě
končit slovy "..kter;f peroxid vodíku rozk|áďá, na str. 20 v posledním odstavci se píše o d'i.
karboxylov)i,ch polyaminokyselinách, správně by ale mělo jít o poly(dikarboxylové aminoky-
seliny)' ve 3. Ťádku od konce by slova ...dialdehydu získaného oxidací... mělab;it vypuštěna
a ridaj o ,,vysoké.. teplotě, kterou snese imobilizovany termín by měl byt zmírněn (vyšší, rela-
tivně vysoká teplota) nebo konkretizován. Manometrick;i pŤístroj (str. 22) je Warburg v a
askorbátoxidáza m Že ďejmě oxidovat aminofenol (str. 24). Informaci o styren.divinyl-
benzenové kopolymerní matrici ionex (str. 28) pouŽívanfch pŤi iontov;fměnné chromatogra.
fii bílkovin autorka pŤevzala zŤejmě z některé obecně zanětené učebnice, matricí ionexri
používan1ich pro dělení bílkovin jsou většinou polysacharidové materiály. Úoai na str. 36 o
silném vakuu l.3 kPa, pŤi němž se provádí lyofilizace,je chybnf. Kdyby si autorka pŤepočí-
tala jednotky zkap. 3.3.10 v ridaji o praktickém provedení ,,isokratickéo. |yofilizace (0,025
mbar - patrně odečet vakuometru na pouŽitém |yofi|izačním za,Íizení) na jednotky SI, pak by
věděla, že nejde o kPa, ale pouze Pa. V termínu isokratická lyofilizace Se autorka zŤejmě pŤe.
psala. Na str. 75 píše autorka o gelové permeační chromatografii na gelu DEAE-Sephadex
A50. Tento materiál sice má gelovou matrici, je to však iontoměnič. Poslední odstavec kapi.
toly věnované diskusi qfsledk by spíše patŤil do závěrečné kapitoly . Zminéné nedostatky
ale nejsouzávažné a srozumitelnost práce vyrazné nesniŽují

6. Práce s literaturou
Problematika askorbátoxidázy je komplexní a pŤekvapivě rozsáhlá. ProtoŽe jde o eÍ:zym,
kteqf má vyznamné praktické vyuŽití, pŤedstavuje znaěny podíl podklad patentová literatu.
ra. Diplomantka ve své práci dokazuje , Že se v této problematice dobŤe orientuje a že si umí
z dostupn;ich informací vybrat ty podstatné.

7. Pňínos studenta
PŤínos Bc. Jerglové k pŤípravě a analytickému hodnocení enzymu askorbátoxidasy lze hod.
notit pozitivně, i když se v pŤevážné míŤe zabyvalareprodukcí popsan;ich metodik. Studentce
Se podaŤilo zvládnout celou Ťadu postupri a praci s r znorod;fm zaŤízením používan;fm
v praktické enzymologii, a to jak v oblasti enzymové analyiky, tak i izolace enzymu z rost.
linné suroviny. Patrně jako první nebo jedna zprvnich se zabyvala validací postupu stanove.
ní askorbátoxidasy a i kdyŽ se ukázalo, že pouŽitá metoda není za použitych podmínek sta.
novení aktivity není zcelaještě zce|a validní, dávajijejí vfsledky návod, jak dosáhnout spl-
nění validačních kriterií (ome zeni koncentrací).

8. Aplikovatelnost qfsledkri v praxi
Diplomantka získala zkušenosti, které bude moŽné vytlžít pŤi další optimalizaci postupu izo-
|ace enzymu askorbátoxidéuy ze slupek cuket. Na její práci m Že navázat další vyvoj, kter;i
by mohl vyristit Ve vypracování postupu v;froby d leŽitého enzymu ze suroviny, která je
v podstatě odpadem.



Souhrnné hodnocení
Bc. Tereza Jerg|ová se ve své diplomové práci zabyva\a Ťešením problematiky dtileŽité pro
praxi. obtíŽné zadéní práce splnila. DobŤe se orientovala v literárních pramenech a pro svoji
praktickou práci si zvolila vhodné metody. DobŤe zvláď|a i ruzné izolační techniky, jakož i
postup stanovení enzymové aktivity, kter;f statisticky vyhodnotila. Na vysledky její práce
m že navázat další vyuoj a optimalizace postupu. Její diplomová práce je pŤes drobné for.
mální nedostatky a urěitou nezkušenost s prezentací qj'sledkri kvalitní.
Doporučuji proto, aby práce byla pňijata k obhajobě
Navrhované hodnocení: B

Návrh otázek pro rozpravu k diplomové práci:
Čim by mohly byt zprisobe ny mity aktivity pŤi odsolování preparátu askorb átoxidény ultra-
filtrací.
Jakym jinfm zprisobem by mohl byt rcztok enzymu odsolen?

V Brně dne 20. května 20|I


