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

 

1. Rozsah DP a její členění 

X A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí 

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

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N – nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

X 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 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

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

 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 

X 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 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

X A - výborná, 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 1. až 5. : 



 

Hlavním cílem diplomové práce Bc. Jakuba Staníčka, která byla vypracována na ÚOCHB AV ČR 

pod vedením Mgr. Kláry Grantz Šaškové, Ph.D., byla charakterizace interakce proteinů DDI2 a 

RAD23B. DDI2 je aspartátová proteasa účastnící se degradace proteinů v endoplasmatickém 

retikulu a procesů opravy poškození DNA. Protein RAD23B se také účastní těchto procesů a je 

interakčním partnerem DDI2. Nicméně strukturní detaily a funkční význam interakce těchto dvou 

proteinů jsou zatím nejasné.  

Jakub Staníček oba proteiny připravil expresí v bakteriálním expresním systému následované 

purifikací pomocí afinitní a gelové permeační chromatografie. RAD23B byl připraven ve dvou 

formách (kompletní a fragment 1-82), DDI2 v jedné formě (aminokyseliny 1-212). Následně 

testoval interakci obou proteinů pomocí tzv. pull-down experimentu, který potvrdil přítomnost 

interakce DDI2 s RAD23B a umožnil upřesnit, které domény obou proteinů jsou odpovědné za tuto 

interakci. 

Následně Jakub Staníček provedl ve spolupráci se skupinou dr. Veverky sérii NMR experimentů, 

které umožnily: 1. Provést rezonanční přiřazení NMR spekter DDI2 proteinu (konstruktu 

obsahujícího UBL a HDD domény), 2. identifikovat oblasti DDI2 UBL-HDD domén interagujících 

s RAD23B UBL doménou a celým proteinem RAD23B.  

   Po formální stránce je práce psána pečlivě čtivou angličtinou. Podle mého názoru se jedná o 

velmi pěknou diplomovou práci, jejíž výsledky významně přispěly k charakterizaci interakce mezi 

proteiny DDI2 a RAD23B. Práce také obsahuje rozsáhlý přehled literatury týkající se studovaných 

proteinů včetně širšího kontextu procesů podílejících se na degradaci proteinů. Autor si v rámci 

práce detailně seznámil s technikami přípravy rekombinantních proteinů a studia protein-

proteinových interakcí, zejména pak s metodami proteinové NMR včetně resonančního přiřazení 

spekter. Práci plně doporučuji k obhajobě. 

   

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. Která rezidua DDI2 (jejich CSPs) byla použita pro stanovení disociačních konstant 

v titračních experimentech? 

2. Je možné alespoň spekulovat, která oblast RAD23B interaguje s HDD doménou DDI2? 

3. Jaká je sekvenční homologie UBL domén DDI2 a RAD23B? 

4. Byla u proteinu DDI2 či jeho UBL domény pozorována tendence tvořit dimery? 

5. Lze na základě získaných strukturních dat něco říci o funkčním významu této protein-

proteinové interakce? 

      

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Navrhovaná celková klasifikace: výborně 

 

Datum vypracování posudku: 30.8. 2019 
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