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Název práce: 
Hemové senzorové proteiny detekující hem a zároveň CO 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Rešeršní bakalářská práce Dominiky Andrlové se zaměřuje na hemové senzorové 
proteiny. Ty jsou buď schopné detekovat hem, který svou interakcí přímo reguluje 
funkci proteinu (senzory hemu) a/nebo hem tvoří vazebné místo pro malé plynné 
molekuly (O2, CO a NO) a teprve tyto molekuly řídí funkci daných senzorů (senzory 
plynů). V případě některých konkrétních proteinů se však ukazuje, že je můžeme 
současně zařadit do obou těchto podskupin, neboť je jejich funkce regulována 
navázáním samotného hemu, a zároveň dochází k dalšímu pozměnění funkce po 
navázání molekuly plynu na hem. Autorka se zaměřuje na konkrétní zástupce 
hemových senzorových proteinů, v jejichž případě byl v poslední době zaznamenán 
také vliv molekuly oxidu uhelnatého na jejich funkci. V práci jsou shrnuty 
nejdůležitější poznatky o těchto hemoproteinech a na jejich příkladu je diskutováno, 
zda se v případě těchto senzorů hemu jedná zároveň i o hemové senzory plynu 
detekující oxid uhelnatý. 

Struktura (členění) práce: 
 
Po formální stránce je práce členěna obvyklým způsobem, vyhovujícím pracím 
obdobného charakteru. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární zdroje jsou dostatečné a relevantní. 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní experimentální výsledky. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je na vysoké úrovní a je znát pečlivý přístup studentky ke 
zpracování práce. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka bakalářské práce splnila stanovené cíle. V práci uvedla konkrétní zástupce 
hemových senzorů, u kterých byla zároveň objevena schopnost vazby molekuly 
oxidu uhelnatého a tato interakce dokonce u některých proteinů pozměnila jejich 
funkce. Autorka dále detailně diskutovala skutečnost, že se oxid uhelnatý váže 
pravděpodobně pouze na ionty kovů a je-li tímto kovem ion železa (například ve 
struktuře hemu), pak pouze na jeho redukovanou formu. Velká pozornost byla 
autorkou také věnována tomu, jakým způsobem a jestli vůbec dochází k redukci 
iontu železitého na iont železnatý v buňkách za přirozených podmínek.  
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Uchazečka přistupovala k vypracování bakalářské práce velmi svědomitě, 
zodpovědně a samostatně. Její práce byla kvalitní a efektivní. Bakalářská práce 
Dominiky Andrlové podle mého názoru splňuje požadavky kladené na práce tohoto 
typu, a proto ji hodnotím klasifikací „výborně“. 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
--- 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele: 
 
 

 
 
 

 


