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PÍed|ožená diplomová práce je zaměĚena na optimalizaci stanovení aktivity jedinečného

nitrobuněčného enzymU _ glutathionreduktasy, a popis její inhibice. Tento enzym má nezastupite!nou

rjlohu v buněčném metabolismu, protože je jako jedinri schopen v organismu zpětně redukovat

d Iežit antioxidant, glutathion. Zna|ost její aktivity je tedy pro správnou charakte rizaci

oxidačně-/antioxidačního stavu buněk velmi d Iežitá.

Autorka v práci shrnuje své v1Ísledky z optimaIizace ce|ého stanovení, kdy se zabrivala

testováním v|ivu Íady parametrrj metody na stanovení (koncentrace substrátŮ, pH pufru, skladování).

Po zjištění optimá|ních podmínek diplomantka v sou|adu se stanoven ml cí|i urči|a aktivitu

g|utathionreduktasy v homogenátu potkaních jater. Nakonec se zaměĚiIa na testování inhibice

g|utathionreduktasy v pĚítomnosti čtyĚ |átek - diethy|maleátu, N-ethy|maleimidu, ethakrynové kyse|iny

a také glutathionu. Tyto inhibitory by|y vybrány s ohledem na v odborné |iteratuĚe pub|ikované r1daje

a cí|em by|o vzájemné srovnání míry inhibice u každého z nich. Nejzajímavějšími zjištěními, ke kter m
autorka dospěla, jsou ná|ez značné inhibice glutathionreduktasy v pťítomnosti redukovaného
g|utathionu a naopak neschopnost N-ethylmaIeimidu a diethylmaIeátu tento enzym inhibovat.

Tyto závěry jsou velmi pĚekvapivé, ale zároveĚ |ze s jejich pomocívysvět|lt některé dosud sporné rldaje

vyskytující se ve vědeck./ch pub|ikacích, jako je napĚ. neschopnost diethy!ma|eátu zprisobit smrt buněk

jen díky depleci g|utathionu.

Pri Ěešení dip|omové práce se diplomantka nejprve detaiIně seznámi|a s problematikou

metabo|ismu glutathionu a také s obecn mi principy enzymovrich stanovení. Během da!šího Ěešení

dan ch |aboratorních kol pracova|a zce|a samostatně, piesně a pečlivě (jak |ze usuzovat

napĚ. z kaIibrace stanovení protein ). Kromě toho je vhodné zmínit aktivní pĚístup k p|ánování

experimentrj a zároveĚ bezchybné zpracování získan ch dat. Jak již by|o zmíněno, dosažené v.isledky

jsou ve!mi zajímavé a budou sloužit jako podklad pro pub|ikaci V recenzovaném bioanalytickém

časopisu a stejně tak v da|ším studiu této prob|ematiky v rámci PGS studia autorky.

Práce je č!eněna d|e klasického schématu, rozsah je dostatečn1Í, text je sepsan1i velmi

pieh|edně a je vhodně doplněn obrázky, grafy, tabu]kami a citacemi. Tyto citace pocházejí pievážně

z recentníchzahraničních článkťr, V porovnáník nimž i dip|omantka své v'isledky diskutuje.

Diplomová práce Bc. Eriky N./'dlové splĚuje všechny pťrvodně kladené cíle, ceIkově ji považuji

za velmi zdaĚi|ou a doporučujiji k obhajobě.
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