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Studentka 3. roč. bakaláŤského studia Lucie Laláková vypracovala bakaláŤskou práci
na KatedŤe biologicklch a biochemick1ich věd FCHT UPa ve šk. roce 20O9l2O10 a pro její
experimentální Ťešení použila rutinní elektroforetickou Soupravu firmy SEBIA. Dále Se
seznámila s praktickym prováděním elektroforetického dělení izoenzymtl
laktátdehydrogenázy a s denzitometrickym vyhodnocováním elektroforetogramťr.

K Ťešení rikol své bakaláŤské práci pŤistupovaIa velmi zodpovědně, prostudovala
teorii elektroforetického dělení enzym a izoenzym a Samostatně Ťešila experimentální i
interpretačni aspekty zadání. Teoretické poznatky pouŽila i pŤi diagnostic\ich aplikacích
ziskanych qisledkri. Během experimentální práce analyzovala reáIné vzorky lidského séra a
nemusela Ťešit Žáďné vážné aplikační a experimentální problémy. Prokáza|a dostatečnou
experimentální erudici a dobré odborné znalosti, které použila v diskuzi k diagnostickym
závěrťrm.

V teoretické části pŤehlednou formou popsala některé současné poznatky o
elektroforetickych dělících a purifikačních metodách se zaměŤením na Separaci a kvantifikaci
enzym aizoenzym .Popsala ivyznamjednotlivychizoenzymri laktátdehydrogenázy ajejich
klinickou a diagnostickou vyuŽitelnost. Prostudovala zák|aďní domácí monografie a
publikované práce z této problematiky a pouŽlla celkem 1B literárních zdrojri. Dokumentovala
tím schopnost aktivně pracovat s vědeckou literaturoq.

Experimentální část je kvalitně zptacována, studentka prokázala, žeje schopna provést
kompletní rutinní ana|yzu včetně vyhodnocení a interpretace. Experimentální ťrdaje jsou
prťrkazně prezentovány a tabelárně vyhodnoceny. Zde mi chybí podrobnější statistické
zpracování dle bodu 4. zásadpro vypracováni bakaláŤské práce, pŤípadně vysvětlení, proč toto
nebylo provedeno. Vyhody a nevyhody elektroforetického dělení izoenzym.i
Iaktátdehydrogenázy a vyuŽití vysledkťr k diagnostickym ťrčelťrm bylo posouzeno v diskuzi a
vyhodnoceno v závěru práce. Závěrem je možné konstatovat, Že cely analyick;i postup
umoŽĎuje kvantifikaci změn ve vyskytu izoenzym , mezi zdravymi a nemocnymi pacienty a
nalezené rozdí|y mají diagnostickou vyuŽitelnost v podobě doplĚkového vyšetŤení.

BakaláŤskou práci doporučuji k obhajobě, protože splřuje všechny formální
poŽadavky kladené na její vypracování a hodnotím ji známkou
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