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II. Posudek oponenta 

 

Předložená diplomová práce studentky 5. ročníku Martiny Mikšové na téma: Ovlivnění enzymatické aktivity 

způsobené mědí a kadmiem u vodní rostliny Myriophyllum alterniflorum DC. je experimentálního charakteru. 

Tato práce je napsána v anglickém jazyce. Experimentální část byla zpracována na Katedře farmaceutické 

botaniky Farmaceutické fakulty univerzity v Limoges. Obsahuje 62 stran, 4 tabulky, 3 sloupcové grafy a 3 

obrázky. Je standardně členěna do kapitol. Citace jsou přehledně uspořádány; je zde uvedeno i několik 

internetových odkazů (u některých není uvedena konkrétní adresa stránky, ze které bylo čerpáno, je zde 

pouze domovská stránka).  

Teoretická část je velmi obsáhlá a věnuje se obecně několika tématům, které se vztahují k práci: 

ekotoxikologie, znečištění, toxické účinky, oxidační stres a biomarkry. V experimentální části je popsán 

použitý druh rostliny (je zde jeho fotografie), sběr a zpracování vzorků, materiál a použité metody. Studentka 

se zabývala stanovením enzymatické aktivity po expozici mědí, absorbce těžkých kovů a obsahu proteinů ve 

vzorcích. V postupu není uvedeno, který enzym je zde sledován (uvedeno až ve výsledcích). Dále by zde měl 

být uveden postup výpočtu enzymatické aktivity. Postup stanovení absorbce těžkých kovů a obsahu proteinů 

není příliš podrobný; u obsahu proteinů není uvedena citace použité metody. Z důvodu nedostatku času a 

potřebných chemikálií měla studentka možnost zhodnotit pouze vliv mědi na enzymatickou aktivitu. I přesto 

má v použitých chemikáliích i chlorid kademnatý. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách a porovnány v grafech. 

U výsledků ovlivnění enzymatické aktivity nejsou vysvětleny jednotlivé veličiny ve vzorci. V grafu absorpce 

mědi je v legendě uvedena koncentrace mědi, která nebyla měřena. V diskuzi jsou dosažené výsledky 

porovnány s dostupnou literaturou. 

Dále mám tyto připomínky: Nejsou zde vysvětleny některé použité zkratky (str. 46 EDTA, str. 47 PMSF a 

PVP). V práci se často objevuje název použité rostliny v celém znění, který by bylo možno nahradit M. 

alterniflorum. 

Práce splňuje požadavky pro diplomovou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

K práci mám následující dotazy: 

  -  Jaký vliv má změna enzymatické aktivity na rostlinu? 

  - V kolika opakováních jste prováděli jednotlivé experimenty? 

  - Jaký je princip atomové absorpční spektroskopie, která byla použita pro stanovení absorpce mědi? 

  - Existují rostliny, které by se již běžně používaly jako biomarkry pro znečištění těžkými kovy?      
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