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..V}ryoj a optimalizace podmínek vazby Sfingolipid ceramid N.deacy|áry

na magnetické mikročástice..

PŤedloŽená diplomová práce reŠí v1''voj a optimalizaci magnetického mikroreaktoru
s imobilizovanou Sfingolipid ceramid N-deacs,|ázou a charakterizlje jeho parametrr.. Dále
byl}' studován1- hydrolytické a syntetické vlastnosti solubilního envzvmu pomocí
specifi ckych substrátu.

Diplomantka k tématu prostudovala většinou novější publikace a pro rešení zaďaného
ukolu pouŽila celkem 69 literárních zdroju. z toho 12 elektronickÝch a 61 cizojaz'včn1'ch.
Dokumentovala tím svoji schopnost aktivně pracovat s vědeckou odbornou literaturou.

V textu teoretické a experimentální práce jsem naIezl některé chvb1.. nepresnosti a
nejasnosti. které celkově kladn1,' dojem ztéto diplomní práce poněkud snizují. V textu jsou
gramatické chybv na str. 13 (8. Ť. sh.) správně: katalyzovanych (16. r. sh.)pripravovalv. str.

29 (1 , a 2. r, zd.) zachovaly'. by11,-. nepŤesnosti na str. 1 4 (6. Ť. sh. ) místo alkoholovou skupinu
správně hydroxylovou skupinu a Ívrzení (3. r' zd.). že mastné kyselin-n. ceramidťr obsahují
hydroxylovou skupinu na 0,-. nebo cD- uhlíkovém atomu jsem ''' uváděné publikaci U2]
nenalezl a je chybné. Na str. 15 r. obr. 1 je chybn- vzorec sfingomyelinu a celkově
k prevzat-Ým obrázkum konstatujt. Že jsou málo čitelné a r,angličtině. Na str. 32 (2. r' sh) je
termín ..adsorpčni vazba... ktery jiŽ není dále r'rysvětlen. na str. 36 6. r. zd.) a na str. 11 (7, Ť.

sh.)je prováděna rehvdratace směsí CHCI3 a CH:OH. mvslím Že se jedná pouze o rozpuštění.
PŤi konkrétní experimentální práci diplomantka prokázala značnou experimentální erudici

a pouŽit-Ým postuprim nelze nic r'r,tknout. Bylo shromáŽděno mnoŽsťví experimentálních
udai které diplomantka odpovídajícím zpusobem whodnotila a správně prezentovala a to jak
tabelárně. tak i grafick1'.. Pouze u obr. 16 pochybuji. Že vvsvětlení uvedené na str. 50 je
reálné. t.j. ..Íz\., zpětnou vazbou inhibice aktivitr' enzvmu vznikající r.dfisledku rostoucí
koncentrace produktu.. a Ío Z drivodu. Že koncentrace produktu u pokusri s konc. enzvmu 5 a
l0 mIU klesá' Na obr. 17 je podobná situace i u reverz1btlní reakce u stejn1'ch koncentrací
enzvmu a zde nesouhlasím s difuzní dostupností substrátu. tento fenomén se r,ryskytuje u
velmi rychlych enzymu pŤi nizké koncentraci substrátu. Velmi prijatelné r.vsvětlení jsem
nalez| na str. 55 a to ustavování dvnamické rovnováh1. mezi hydrol1tickou a syntetickou
aktivitou enzvmu. reáInáje imalá rozpustnost enzvmu pri vyšší koncentraci. autoinaktivace
atd. Stanovení Michaelisow konstantv pomocí programu Gepasi bylo z duvodu malého
mnoŽství dat neuspěŠné. ptám Se proč diplomantka nepouŽila klasickou |inearizovanou
Lineweaver-Burkeho rovnici. Závěrečná část popisující stanovení skladovací a operační
stabilit1, imobilizovaného enzymu jtž byla bezproblémová. prokázala prevahu svntetické
aktivit1' enzvmu nad hydrol1tickou a potvrdila vÝznam imobilizace enzymu. Identifikace
produktu obou reakcí pomocí hmotnostní spektrometrie powrdilo erperimentální erudici
autork1'' i pracoviště a dokládá uspěšné na|ezení vhodného magnetického nosiče s velmi
dobrou skladovací i syntetickou operační stabilitou.

Diplomantka splntla zadání diplomního ukolu ve vŠech bodech. predloŽila závěrečnou
zprásu s kvalitní experimentální částí na současné odborné urovni. k písemné části práce mám
preváŽně formální a interpretační pripomínk1.. Doporučuji proto diplomovou práci Bc.
Veronikr' Černé k obhaiobě a hodnotím ji známkou.
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