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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah BP a její členění 

 A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

x B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

x N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

 A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

x B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 

nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 

dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 

4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   

obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

x N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

x B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



Slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

Rozsah práce je přiměřený, avšak v úvodu postrádám alespoň stručnou kapitolu o hmotnostní 

spektrometrii a fragmentačních technikách. Výsledková část práce totiž předpokládá znalost 

principů této experimentální techniky. Členění práce není zcela logické a pro špatné číslování 

podkapitol navíc nepřehledné. „1.1.1.1 Metody založené na ‚shora-dolů‘ principech“ mohou být 

použity pro všechna „1.1 Kovalentní značení“, „1.1.3 Fotochemické značení“ naopak logicky patří 

do skupiny „1.1.4 Radikálové značení“. Trifluormethylace Togniho činidly může být jak 

radikálová, tak elektrofilní, v závislosti na způsobu aktivace činidla. V experimentech byla 

k aktivaci použita kyselina askorbová, proto by bylo logičtější v kontextu této práce řadit Togniho 

činidla mezi činidla určená k chemickému značení proteinů. Názvy kapitol „3.6 Reakce s Togniho 

činidlem“ a „3.7 Modifikace proteinu Togniho činidlem“ nejsou šťastně zvoleny, obě se totiž 

zabývají modifikací proteinu činidlem. Autor rozebírá v kapitole „1.1.2 Chemické značení“ pouze 

činidla reagující s karboxylovými skupiny proteinů, opomíjí modifikaci –NH2 a –SH skupin 

proteinu. 

Text obsahuje řadu nesprávných nebo nesrozumitelných formulací - např. „vodíky na 

postranních řetězcích se vyměňují vysokou rychlostí“, což platí jen pro některé z nich (str. 10); 

„voda byla lyofilizací odstraněna a ve vakuu za sníženého tlaku byly následně vzorky sesušeny“ 

(str. 11); „charakterizace bílkovin a jejich antigenních komplexů“ (str. 14); „radiolýza pomocí gama 

záření, jež využívá synchrotronových rentgenových pulsů“ (str. 20); „apomyoglobin z velrybích 

spermií“ místo apomyoglobinu vorvaně (str. 21), „podmínky, které jsou často neslučitelné 

s citlivějšími funkcemi v molekule“ (str. 26), „k jednotlivým absorpčním maximům [hmotnostního 

spektra] byly přiřazeny náboje a hmoty“ (str. 37), nebo „přímý přenos trifluormethylové skupiny 

obvykle vyžaduje podmínky, které jsou často neslučitelné s citlivějšími funkcemi v molekule“. Autor 

nazývá obě používaná činidla jako Togniho, ikdyž je jím pouze jedno z nich, druhé je pouze ze 

stejné skupiny látek obsahujících cyklické hypervalentní jodidové jádro. Aminokyseliny navíc 

nejsou modifikovány imidazolovou skupinou při použití tzv. „imidazolového-alkoholového činidla“ 

(str. 46). Mám také za to, že přístup „top-down“ analýzy proteinů byl již v roce 2003, kdy ho dle  

autora vyvinuli Novák a spol. (cit. 11), již znám. 

Popisky obrázků jsou zdlouhavé, často opakují téměř doslovně, co je v textu práce. Na obr. 2 a 

všech 23 stran příloh nejsou v textu odkazy. U popisku obr. 2 je popisován intramolekulární 

akceptor elektronů, ikdyž ve schématu je znázorněn jako jiná molekula. U obr. 11 a 12 (str. 39 a 40) 

se nejedná o hmotnostní spektra činidel, jak říká popisek, ale modifikovaných peptidů. Z obr. 16 a 

17 není dobře patrné, které z (neanotovaných!) aminokyselin se nacházejí v modelu na povrchu 

proteinu. U obrázků spekter chybějí u sekvence peptidů čísla počáteční a koncové aminokyseliny, a 

pokud jsou zároveň přítomny iontové série modifikovaného i nemodifikovaného peptidu, uváděná 

je pouze jedna ze sérií. Nebýt toho, výsledky by byly mnohem přehlednější a názornější. 

Práce se primárně zabývá využitím Togniho činidel, proto bych očekával, že citace, které se 

jich budou týkat, nebudou odkazovat na web výrobce. Také cit. 44 odkazuje na obrázek na webu, 

ten je přitom součástí publikace, konkrétně cit. 38. Cit. 6 má v seznamu citací jiný formát než 

ostatní. 

Chybí mi méně či více důležité informace, např. o použité izoformě karbonické anhydrasy, 

konkrétní typ kolonky pro výměnu pufru, pH MES pufru, a v neposlední řadě způsob fragmentace, 

který by např. mohl napovědět, proč v některých spektrech zůstává většina majoritních signálů 

nepřiřazených. U hlavního experimentu práce jsou pak špatně uvedeny nadbytky kyseliny 

askorbové a modifikačního činidla v reakčních směsích (vztaženo k množství proteinu), není 

uvedeno, jaké množství kyseliny askorbové je použito k zastavení reakce, a zda kontrolní vzorky 



obsahovaly Togniho činidlo či nikoliv. To považuji za zásadní nedostatek. 

Chybí mi také diskuze, tato kapitola v předložené práci pouze opakuje výsledky. Nedozvěděl 

jsem se, zda byly modifikovány všechny „cílové“ aminokyseliny, které se podle modelu nacházejí 

na povrchu proteinu, které z obou činidel je vhodnější pro modifikaci, která z obou modifikací je 

snáze detekovatelná pomocí hmotnostní spektrometrie apod. 

Řešené téma považuji za zajímavé, experimenty vhodně naplánované, data dobře změřená, 

a autor měl tedy předpoklady pro sepsání bakalářské práce na dobré úrovni. Bohužel se tak dle 

mého názoru nestalo a mám z předloženého textu pocit, že buď autor tématu dostatečně nerozumí 

nebo nevěnoval sepisování práce potřebné množství času.  

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. Jaký je smysl střídavého používání laseru s vlnovou délkou 355 nm a 248 nm při 

fotochemickém značení kalmodulinu pomocí fotoleucinu (str. 26)? V citovaném článku jsem se 

nedobral odpovědi ani popisu uvedeného experimentu. 

 

2. Skutečně se vám při gelové filtraci na kolonce Micro BioSpin podařilo výměnit pufru a zároveň 

protein 6x zahustit? 

 

3. U fragmentačního spektra na obr. 18C uvádíte, že je modifikován buď His
40

 nebo méně 

pravděpodobně Tyr
51

. Ve spektru nevidím žádné signály, které by podporovaly modifikaci Tyr
51

. 

Jak jinak byste mohl potvrdit/vyvrátit, že je Tyr
51

 modifikován? 

 

4. U obr. 20C píšete, že se jedná o fragmentační spektrum 2x nabitého peptidu. Jak si vysvětlujete 

přítomnost iontů y14*, y16* a b8*? 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Navrhovaná celková klasifikace (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl): dobře-neprospěl 

 

Datum vypracování posudku: 6.6.2018 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): Tomáš Ječmen 

 


