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Diplomová práce byla zaměÍena Ía Ťešení vybrané problematiky Evropského vědeckého

projektu NeuroTas zabyvajícího Se včasnou a rychlou diagnostikou neurodegenerativních

chorob. Níže uvedené cíle pŤed\ožené diplomové práce byly proto definovány tak, aby byly

v souladu s cíli vědeckého projektu:

1) optimalizace podmínek fosforylace vybran;fch substrátri a enzym

2) optimali zace imobiliz ace enzym na Supe{paramagnetické částice

3) pŤíprava hyperfosforylovaného tau proteinu.

Úvod diplomové práce je věnován popisu Alzheimerovy nemoci, klinickym pŤíznakrim,

patogenezi choroby a možnostem diagnostiky. Dále zde jsou uvedeny vlastnosti a funkce

kináz (pŤedevším GSK-3, MAPKs) a popis imobilizace enzymťt na magnetické částice. Úvod

má velmi dobrou odbornou roveř a myslím si, Že by se mohl použít k didaktick;im ričel m,

napŤ. jako podklad pro tvorbu skript či pŤednášek. Text je také obohacen o néno,rné barevné

obtéaky, které pomáhají pochopit problematiku popsanou v textové části.

V experimentální části autorka uvádí pečlivě vypracované protokoly, které používala pro

fosforylace vybranych peptidri/proteinri, imobilizace enzymtl, spektrofotometrická stanovení a

hmotnostní spektrometrii. Ve vysledcích autorka diskutuje optimalizaci podmínek fosforylace

a imobilizace, v mnoha pŤílohách jsou pak pŤipojena pŤehledná spektra z hmotnostního

spektrometru.

Autorka by si měla dávat pozor pŤi vyjádŤení hodnocení někter;fch qisledkri. PŤíkladem je

poslední věta na str. 71. Cituji:

nefosforylovanych skupin, které Se sami ionizují a tím, že stoupá irftenzita jejich píkri,

dochází k poklesu fosforylovanych skupin, které Se naopak ionizují špatně... Je tŤeba si



uvědomit, že MALDI ionízace probíhá za pŤítomnosti matrice, proto není vhodné vyjádŤení,

Že Se nefosforylované skupiny (lépe peptidy) sami ionizují. Stačilo by tedy vyjádŤení:

,,Nefosforylované peptidy se ionizují v MALDI ionizaci lépe nežpeptidy fosforylované...

Diplomová práce obsahuje 98 citací včetně webovych adres. U všech typťr citací jsou

dodrženy citační normy. Rozsah práce je 139 stran,42 pŤíIoh, dále je ,, textu uvedeno 16

tabulek, 6 obrázkťr a 3 grafy, Práce je napsaná stylisticky velmi dobŤe a čtivě, podává

jednoduché, ale vystižné vysvětlení k odbornym pojmťrm. Líbí se mi, že avtorka nepouživá

anglikanismy.

Diplomantce bych ráda poloŽila jednu otázku: V ztÍvěru své diplomové pr ce uv díte, že

pr kaz fosforylace pomocí hmotnostní spektrometrie byl problematick . Mohla byste uvést

metodiku, kterd by mohla vllskytfosfoproteinú v hmotnostních spektrech vyrazně vylepšit?

Celkově hodnotím diplomovou práci známkou vyborně, a to hlavně vzhledem k velmi dobŤe

odborně a didakticky koncipované práci, kvalitě získanych vysledkri a splnění všech zadanych

cílri.

V Hradci Králové dne 2t.5. 2010

,tU ,,,'i,r, ,, {
_*-.1f,.Ůn7 ď.(n"rn,-=J 

/

doc. Ing. Lqrilta Hernychová, Ph.D.
{
b1


