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 Aplikace cíleně modifikovaných enzymů při výrobě β-laktamových antibiotik 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo shrnout informace o průmyslové výrobě β-laktamových antibiotik, a 
to především o enzymatické výrobě. Podrobně popisuje používané enzymy a jejich 
modifikace. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce má 36 stran, je velmi přehledně členěna. Obsahuje českou a anglickou verzi 
abstraktu s klíčovými slovy, úvod, literární přehled na 17 stranách, závěr a seznam 
použité literatury. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci je použito  úctyhodných 124 citací, většinou původních prací. Použité údaje 
jsou relevantní. 
Citace jsou v odpovídajícím formátu, s výjimkou citací prací, které mají 2 autory. U 
těchto citací autorka používá  anglické "and" místo českého "a" (např.  Sheldon and 
Downing, 1999).  
Na straně 20 autorka na jednom místě cituje 4 různé práce stejných autorů. Zde 
není nutné čtyřikrát opakovat stejné jméno, stačí napsat (Fernandezlafuente et al., 
1991, 1995, 1996a, 1996b). 
 
drobné nesrovnalosti v citacích: 
1) str. 11 - v textu je citace "Florey, 1939", podle seznamu citací by to mělo být 
"Florey et al., 1949". 
2) str. 12 - citace "Abraham a Chain, 1940" chybí v seznamu citací 
3) str. 25 - citace  „Bickerstaff, 1997“ – jedná se o citaci z učebnice, ale název knihy 
není v seznamu citací uveden 
4) V závěrečném seznamu citací není  v mnoha případech napsán název časopisu s 
velkými počátečními písmeny (např. Protein science). 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Text je přehledně členěn a doplněn 7 vhodně vybranými obrázky. Obrázky jsou 
převzaté z literatury. Kvalita reprodukcí, hlavně u obrázků 1 a 6 není příliš vysoká, 
nicméně vše je čitelné. 
Jazyková úroveň je velmi dobrá. Překlepů a gramatických chyb je v práci minimálně. 
(např. "beta"  místo β (str. 6), "karpenemy" místo karbapenemy (str. 11) "na 
antibioticích“ (str. 19), "side-directed mutageneze" (str.26), "D-valin" v textu ale "L-
valin" na obrázku (str.13)) 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Jedná se o kvalitní bakalářskou práci. Cíl práce byl splněn, autorka zpracovala velké 
množství literárních údajů. Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a 
představuje dobrý základ pro budoucí diplomovou práci. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
1)V textu na straně 12 uvádíte: "Produkci cefalosporinů tvořících další ze skupin β-
laktamových antibiotik, poprvé pozoroval roku 1953 Giuseppe Brotzu u houby rodu 
Cephalosporium (Abraham et al., 1955)." Z jakého zdroje máte tuto informaci ? 
Abraham et al uvádí něco jiného. Abraham navíc zmiňuje původní práci Brotzua z 
roku 1948 - tato práce by měla být v bakalářské práci citována. 
Podobně,  pokud zmiňujete objev A. Fleminga (strana 11), měla byste uvést citaci 
"Fleming, 1929" a ne "Allison, 1956". 
Literární zdroj "Livermore,1995" (strana 13) je review, ve kterém je uveden odkaz na 
původní práci – ta měla být citována.  
 
2)Výraz "vytitrovat" na straně 12 je použit správně? 
 
3) V práci se vícekrát zmiňuje imobilizace enzymů při výrobě antibiotik. Píše se o 
imobilizaci s pomocí nosiče a o různých možnostech imobilizace bez nosiče. 
Zajímalo by mne, jaký způsob imobilizace se v průmyslu v současné době opravdu 
používá. Zajímalo by mne, jaké látky se používají jako nosič. 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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