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Bakalářská práce s názvem „Rozlišení zvířecí srsti pomocí hmotnostní spektrometrie“ se 

zabývá možností rozlišení živočišných druhů na základě proteinového složení zvířecí srsti. Za 

tímto účelem byla využita hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser 

Desorption/Ionisation – Time of Flight) s předchozím štěpením proteinů na peptidy pomocí 

trypsinu. Touto technikou byla získána hmotnostní spektra ze srsti 10 živočišných druhů. 

Spektra pak byla zpracována metodou analýzy hlavních komponent (PCA) a bylo zjištěno, že 

všechna studovaná zvířata je možné tímto přístupem odlišit. U dvou živočišných druhů (tura 

domácího a kozy domácí) byla hmotnostní spektra porovnána s modelově naštěpenými 

keratiny, jejichž aminokyselinové sekvence byly staženy z databáze UniProt. Ve spektrech 

pak byly nalezeny shody mezi reálně naměřenými hodnotami (m/z) a těmito modelově 

získanými peptidovými štěpy. 

Slečna Karin Humpoláková pracovala v Laboratoři aplikované proteomiky na Vysoké škole 

chemicko-technologické v Praze po dobu jednoho roku. Během té doby si studentka osvojila 

práci s hmotnostním spektrometrem a také se speciálním softwarem používaným pro 

vyhodnocování naměřených dat (programy mMass a software pro zpracování PCA - R 

software 3.5.0. Principal Component Analysis). Jako její školitelka si vysoce cením její 

nesmírné píle a pečlivosti s jakou se věnovala experimentální práci a později i jejímu 

písemnému zpracování.  
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O kvalitě získaných dat  a jejich zpracování svědčí, že je z této bakalářské práce plánován 

publikační výstup ve formě odborného článku do impaktovaného časopisu.  

Celkově působení Karin Humpolákové na našem pracovišti považuji za velmi úspěšné, 

autorka splnila zadání bakalářské práce, a proto doporučuji práci k obhajobě. 

 

V Praze 13. 5. 2019 

doc. Ing. Mgr. Štěpánka Kučková, Ph.D. 


