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Předkládaná diplomová práce se zabývá identifikací kolagenových pojiv používaných 
v uměleckých oborech. Teoretická část obsahuje rešerši témat využití klihu v uměleckých 
dílech, složení pojivových tkání, metody identifikace proteinů, popis metody hmotnostní 
spektrometrie MALDI-TOF a postup peptidového mapování. V praktické části je uveden 
postup, kterým diplomantka připravovala a analyzovala vzorky, a popis modelového štěpení 
proteinů. 

Teoretická část je zpracována přiměřeně, avšak objevují se zde některé rozporné informace. 
Na str. 9 je uvedeno, že se klihy používají pro svoji optickou stálost, tj. že netmavnou, hned 
na následující straně je ovšem informace, že netmavne pouze rybí klih. Na str. 13 
diplomantka tvrdí, že aminokyselinové složení elastinu je shodné s kolagenem v obsahu 
glycinu (ostatních aminokyselin má být 80 %), ale na str. 15 je uvedeno, že obsah glycinu 
v kolagenu je jedna třetina (33 % = 20 %). Na str. 15 je tvrzení, že „každá bílkovina obsahuje 
všech dvacet základních aminokyselin“, na str. 17 je informace o tom, že se Tyrosin vyskytuje 
téměř ve všech (tedy ne ve všech) bílkovinách.  

V praktické části na str. 26 není zcela jasný bod 5. Co je to „jednorázové desetinásobné 
promytí 3 µl.“ – čím promýváme? Na str. 32 diplomantka tvrdí, že „bylo zjištěno“ kolik klihu 
pochází ze skotu a kolik z vepře, což je na následující straně zpochybněno se slovy, že vlastně 
nemůžeme vědět, kolik klihu pochází ze skotu a kolik z vepře. 

Se spojovníky a pomlčkami je zacházeno zcela frivolně, např. ze zápisu „tab. I-III“ by 
vyplývalo, že se jedná o jednu tabulku, kdežto diplomantka měla zřejmě na mysli tabulky tři. 
Odkazované zdroje by si zasloužily daleko více pozornosti, zejména nic neříkající internetové 
adresy bez uvedení aspoň názvu webové stránky (odkaz 14, a již nefunkční odkaz 26), natož 
snad autora. Až zarážející je však fakt, že jako zdroj základních informací (funkce 
glykosaminoglykanů) je uvedena komerční webová prezentace, přičemž zcela jistě je 
dostupná odborná literatura na toto téma. 
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Je vidět, že diplomantka práci věnovala hodně času, zejména v praktické části. Celkově je 
práce na vysoké úrovni a doporučuji ji k obhajobě. Při ní by měla autorka zodpovědět 
následující otázky: 

1. K čemu se dříve používala (v domácnosti) vyzina? 

2. Jaké poživatiny jsou zdrojem mědi? 

3. Jak by diplomantka reagovala na tvrzení uvedené v jistém populárně-naučném časopise, 
že metoda MS MALDI-TOF je „nedestruktivní“? 

4. Jestli a případně jak by diplomantka využila svoji práci v učitelské praxi? 

Navrhuji klasifikaci velmi dobře. 

V Praze dne 13. 9. 2010 

PhDr. Martin Adamec 


