
 
 

 

Oponentský posudek diplomové práce 

Karolína Honzejková: Biofyzikální charakterizace N-koncové části 

proteinkinasy ASK1 
 

      Úkolem diplomové práce Karolíny Honzejkové byla rekombinantní exprese a purifikace 

proteinového konstruktu obsahujícího centrální regulační doménu a katalytickou doménu proteinkinasy 

ASK1 (ASK1-CRR-CD). Dále bylo jejím cílem studovat tento protein metodami analytické centrifugace, 

maloúhlovým rozptylem rentgenového záření a chemickým síťováním analyzovaným hmotnostní 

spektrometrií.  

 

     Předložená práce má 90 stran, 33 obrázků, 28 tabulek, jednu přílohu a je členěna klasickým způsobem. 

Seznam literatury obsahuje 59 citací. Práce je sepsána srozumitelně a čtivě, obsahuje jen malé množství 

překlepů a chyb a použité obrazové přílohy mají vesměs dobrou grafickou úroveň. Diskuse je psána jasně 

a snaží se uvažovat o získaných výsledcích i mimo bezprostřední kontext výzkumu mateřské laboratoře. 

Za hlavní výsledek předložené práce považuji zjištění, že studovaný proteinový konstrukt ASK1-CRR-

CD dokáže sám při vyšších koncentracích vytvářet v roztoku dimery a že jeho monomerický stav 

popisovaný v některých pracích jiných autorů je vysvětlitelný použitím nízké koncentrace proteinů 

v experimentu. Vzhledem k tomu, že fyziologická funkce proteinu je s jeho dimerizací bezprostředně 

spojená, jedná se o důležité zjištění.  

 

     Nechtěl bych ale, aby v souvislosti s fyzikálně chemickou charakterizací proteinu zůstala 

nepovšimnuta skutečnost, že studentka v rámci své práce sama vypracovala a optimalizovala expresní a 

purifikační protokol pro tento proteinový konstrukt. I tato práce stála jistě mnoho času a úsilí a výtěžek 

i čistota získaného proteinu jsou velmi uspokojující.   

 

      

K práci mám několik poznámek:  

 

1) Při popisu exprese proteinu v bakteriích se trochu nezvykle neuvádí optická densita kultury při 

indukci, ale hodinu před ní. Vzhledem k tomu, že bakterie jistě rostly i dále, byť v chladnějším 

prostředí, bylo by asi vhodné uvést hodnotu OD i těsně před indukcí. 

 

2) Proces purifikace proteinu je popsán v některých bodech velmi detailně. Trochu jsem nicméně 

postrádal údaj o finální koncentraci proteinového vzorku před jeho zamražením.  

 

3) Experiment v analytické ultracentrifuze by měl být charakterizován pomocí hodnoty tíhového 

zrychlení; na jiných místech práce je přitom na takové charakteristiky centrifugací pečlivě dbáno. 

   

 

 

 

K práci mám tyto dotazy:  

 

1. Byl vytvořen alespoň pokus o vytvoření modelu dimeru s použitím vzdálenostních 

omezení získaných MS analýzou chemického zesítění? Jak vyhovují tyto vzdálenostní 

omezení struktuře získané Bunkoczim, která je zmiňována ve Vaší práci? 

 



 
 

 

2. Na elučním profilu gelové permeační chromatografie na str. 69 není zřejmý pík agregátů, 

či oligomerů. Znamená to, že by stejný výsledek SAXSěření mohl být získán i bez SEC-

SAXS experimentálního uspořádání, pouze při dostatečném zředění vzorku? 

 

3. Pokud se v práci mluví o analýze vzorků proteinu o různých koncentracích, byly vždy 

získávány během postupného zakoncentrování proteinu, aby se zabránilo vzniku případně 

nerozpustných agregátů, které pak mohou kontaminovat sekundárně naředěný vzorek? 

 

  

 

      Přes uvedené drobné komentáře považuji tuto práci za velice kvalitní. Podle mého mínění splňuje 

všechny podmínky, které jsou na takovou práci kladeny. Doporučuji proto přijmout ji k další obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

V Praze 13. 5. 2019                                                                                 RNDr.  Jiří Pavlíček, Ph.D. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


