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1. Samostatnost uchazeče/ky 
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2. Komunikativnost, schopnost spolupráce   

 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky 

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 3. : 

 

Tématem diplomové práce Karolíny Honzejkové byla příprava N-terminální části lidské 

proteinkinasy ASK1 (Apoptosis signal-regulating kinase 1), konkrétně fragmentu obsahujícího 

katalytickou doménu a tzv. centrální regulační doménu, a biofyzikální charakterizace tohoto 

proteinu. Proteinkinasa ASK1 patří mezi mitogeny aktivované proteinkinasy kinasy kinasy (tzv. 

MAP3K) a je odpovědná za regulaci signální dráhy aktivované různými stresovými podněty. Přesný 

mechanismus aktivace ASK1 je stále nejasný, nicméně přepokládá se, že kromě změn v interakcích 

s vazebnými partnery zahrnuje i oligomerizaci skrze interakci N-koncových segmentů jednotlivých 

protomerů ASK1. Pro tuto oligomerizaci jsou však k dispozici pouze nepřímé důkazy.  

V rámci své diplomové práce Karolína Honzejková úspěšně exprimovala a vypurifikovala 

příslušný fragment lidské ASK1 a následně pomocí analytické ultracentrifugace, maloúhlového 

rozptylu rentgenového záření a chemického zesítění provedla biofyzikální charakterizaci 

připraveného proteinu. Výsledky této práce ukázaly, že N-terminální část ASK1 skládající se z 

katalytické domény a centrální regulační domény je schopna dimerizovat v závislosti na své 

koncentraci. Výsledky SAXS měření dále ukázaly, že protein je značně konformačně heterogenní a 

obě dvě domény nejsou vůči sobě v jedné fixní orientaci.  

Karolína Honzejková se v průběhu řešení DP seznámila s metodami exprese a purifikace 

rekombinantních bílkovin, analytické ultracentrifugace a SAXS. Pracovala pečlivě a samostatně a o 

studovanou problematiku jevila značný zájem.   

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO    

Navrhovaná celková klasifikace: 1 

Datum vypracování posudku: 13. 5. 2019 

   

 

  Jméno a příjmení, podpis školitele: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. 

1 

1 


