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,,Blektroforéza izo enzym alkalické fo sfa tázy,,

Student 3. roč. bakalaŤského studia Matěj Hájek v)pracoval bakalaŤskou práci na

KatedŤe biologickfch a biochemick;ich věd FCHT UPa ve šk. roce 2009l20t0 a seznárnil se

s použitím rutinní elektroforetické soupravy firmy SEBIA, s praktick'm prováděním

eléktroforetického dělení izoenzym alkalické fosfatazy a s vyhodnocovarrím

elektroforetogram .

K Ťešení rikolri své bakalaŤské práci pŤistupoval velmi zodpovědně, aktivně studoval

teorii elektroforetického dělení izoenzymri a seznamoval se i s fyziologicklmi a

diagnostick;imi aplikacemi získanfch v;fsledk . Samostatně Ťešil experimentální i

intJrpretační aspekty zadání. Během experimentální práce analyzoval reálné vzorky lidského

séra a musel pŤitom Ťešit problémy nedbstatečného barvení a malé citlivosti elektroforetické

ana5lny zptisbbené vlastní menší experimentální erudicí. Problémy sice později rispěšně

uyreiii ale zďržení se projevilo na menším počtu zptacovaÍt;ich vzork lidského séra a na

nej ednotn;|ch diagnostickfch záv étech.
V teoretické části pŤehlednou formou popsal hlavní současné poznatky o

elektroforetic$ich dělících a puriÍikačních metodách se zaměŤením na separaci a kvantifikaci

enzym a izoěruym . Prostudoval některé publikované práce z této problematiky a použil

ce1kem 20 literárních zdrojri, většinou cizojazyčn;ich a tím dokumentoval svoji schopnost

aktivně pracovat s vědeckou literaturou.
Ěxperimentální část je kvalitně zpracovéna, student ptok{u;al, Že je schopen provést

kompletrrí rutinní anaLyzu včetně vyhodnocení a interpretace. Experimentální ridaje jsou

prukazně prezentovany a tabelárně vyhodnoceny. Zďe mi chybí podrobnější statistické

,p,u"o,aní ote bodu 4. zásad pro v}pracování bakaláŤské práce, pŤípadně vysvětlení, proč

nebylo provedeno. Vfhody a nev hody elektroforetického dělení izoenzym alkalické

fosfatazy a vyuŽiti v'.isledkri k diagnostickym ričeltim bylo posouzeno v diskuzi a

vyhodnoceno i zétvéru práce. Zétvétem je moŽné konstatovat, Že celf analyickf postup

umožřuje kvantifikaci zmén ve v;fskytu izoenzymri alkalické fosfatazy mezi zdravou a

nemocnymi skupinami a nalezené rozdíly mají diagnostickou využitelnost v podobě

doplřkového vyšetŤení.

BakalaŤskou práci doporučuji k obhajobě, protože splĎuje všechny formální

požadavky kladené na její vypracová'ní a hodnotím ji známkou

,, velmi dobŤe..

V Pardubicích 23. čewence 2010 doc. Ing. Čegan, CSc.
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