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

1. Rozsah BP a její členěni

x A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a ýznamu jednotliých částí

B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotliých částí nekoresponduje s jejich ýznamem

C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje

N. nedostatečné

2. odborná správnost

x A - ýborná, bez záv ažněj ších připomínek

B - velmi dobrá' s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost ýkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických
názvech, nedokonalýpopis metod nebo ýsledlď)

C - uspokojivá, s četnějšími drobnýnni závadarnt

N - nevyhovující' s hrubými chybami

3. Uvedení použiťých literárních a j. zdrojů

x A -bez připomínek, všechny pÍevzaté údaje s citací zdroje, celkoý počet citací odpovídá charakteru práce

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

C - s vážnějširru závadami, např. pŤevaŽttji ''nestandardni,, odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky,
nebo se ojediněle vyskyn'rje opominutí odkazu na zdroj frevzaých dat

N - nevyhovující, velmi málo citací, eY. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých
dat' popř. opsání velkých částí textu)

4. Jarykpráce

x A - ýbomý, práce je napsána čtivě a srozumitelně,bez závažnějších gramatických n. lravopisných chyb

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

C - upokojiý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují
obtížrě srozumitelné n. neiednoznačné formuiace

N - nevyhovující' s četnými hrubými chybami

5. Formální a graÍická úroveň práce

x A - ýborná, bez překlepů a chyb ve formátování

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



Případný slovní komentář k bodům t. až 5.:

Předkládaná bakaláŤská práce Filipa Hausleitnera shrnuje nejprve tématiku receptoru NKR-PIA
lidských zabíječských NK buněk. ZarněÍi| se na jejich rozdělóní podle funkce u d.tuilnc popsal
receptory NK buněk podobné lektinům C-typu. Více shrnul vlastnosti receptoru Nrn-irÁ a
poukáza| na vliv N-glykosylace na oligomerizaci receptorové ektodomény. Po této teoretické části
následovala praktická část práce, kdy student pfipravil protein NKR-PIA š mutací S159A v savčích
buňkách, který dále přečistil přes aÍinitní a gelovou peÍmeační chromatografii. Předpokládaný
dimerní stav připraveného mutantního proteinu následně potvrdil metodou sedimentaeni rychlosíi
na analýické centifuze. Práce je napsána velmi srozumitelně, dokumentována dobrými gra"fickými
materiály. Poěet cítací (47) je adekvátní ke zpracovávanému tématu. Práce ;e nápsana čtiv!, s
malým množstvím překlepů a stylistických chyb. Na závěr bych rád shrnul, žg'se jeáná o pěknou,
čtivou práci, kterou tak plně doporučuji k obhajobě.

B. Obhajoba

Stanovisko k opravě chyb v práci: Čr
opravný lístek/oprava v textu JE 

ePakroužkujte) 
podmínkou přijetí práce

C. Celkoý návrh

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

Datum vypracování posudku: 5.6.20|8

Dotazy k obhajobě

1) Purifikace proteinu NKR-PIA S159A probíhala pomocí afinitní chelatační a gelové
permeační chromatografie. Ve výsledkové části je ukÍuána detailně popsán pouze pňucn 

"finální gelové permeační chromatografie. Mohl byste zárovei ikáz,at p'ttct' afinitní
chelatační chromatografie pomocí kolony HiTrap TALON crude na FPLCpřístroji, např.
ukázáním chromatogramu či SDS PAGE jednotliých jímaných frakcí?

Mohl byste kvantifikovat ztráty proteinu během purifikace, resp. kvantifikovat pruběh celé
purifikace? Vzhledem k nízkému finálnímu \.ýtěžku 0.13 mg proteinu na litr buněčného
média by bylo důležité vědět, zda se protein neztrácí například na GC koloně a případně
optimalizovat podmínky purifikace.

V rámci charakteizace proteinu byla provedena sedimentační ana|ýza na analytické
centrifuze metodou sedimentační rychlosti, která určila dimerní stav proteinu NKR-PIA
S159A. Uvažujete dále podrobněji studovat dimenzační rovnoviíhr.r. a určit disociační
konstantu dimeru metodou sedimentační rovnováhy? Připadně, dokána| byste nawhnout
další metodu, kterou by se tato dimerizaění rovnováha dala kvantitativně chirakteizovat?

2)

3)
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