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Dip|omová práce studentky Lucie Ho|ubové byIa rozdělena do dvou stěžejních

částí. V první části by|o cílem zavést vhodnou metodu pro stanovení aktivity
enzymu |ysozymu, nás|edně pĚipravit ričinnri nosič s imobilizovanym |ysozymeffi,

pro jehož pYípravy byIy využity rr3zné druhy magnetick1ich částic, a jeho aktivltu

ověĚit pomocí zavedené metody. Tato část práce byla prováděna na KatedĚe

bio|ogick.i ch a biochemlck ch věd. Úko|em druhé části práce bylo využití
pĚipraveného nosiče pro fragmentaci buněčné stěny bakterií (cel'ich a extraktr3) a

ověĚení jeho r]činnosti pomocí MALDI - ToF MS. Cí|em by|o usnadnit identifikaci

9ram pozitivních bakterlí. Tato část práce byIa prováděna na FakuItě vojenského
zdravotnlctví Univerzity obrany V Hradci krá|ové.

Teoretická část je po informační stránce ve|ice dobĚe a podrobně zpracována. Pro

Vypracování teoretické části bylo použito dostatečné množství |iterárních zdrojr3.

Citace odbornfch prací jsou zpracovány podIe citačních norem. Rozsáh|á

experimentá|ní část dokládá zv|ádnutí ce|é Ěady metod. V s|edková část je
zpracována pĚeh|edně. V rámci práce by|y zaváděny tĚi metodiky pro stanovení
aktivity lysozymu, z nichž dvě by|y vyhovující a by|y optima|izovány. V rámci
imobiIizace lysozymu by|y zkoušeny rŮzné druhy nosičŮ a na zák|adě v.isledkŮ

by| vybrán ten nejvhodnější pro práci s bakteriální suspenzí. Po fragmentaci

buněčné stěny by|y vzorky analyzovány pomocí MALDI-TOF MS a v./'sledky byly

porovnány Se so|ubi|ní formou enzymu.

Studentka v rámci své diplomové práce sp|nlla její zadání a k pĚedložené práci

nemám ani formá|ní vrihrady. Pracova|a samostatně, by|a velice komunikativní a

pĚicháze!a s v|astními návrhy další práce. Ani pĚi sepisování textu se neobjeviIy

vyrazně nedostatky. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji v'fborně.
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