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      Cílem diplomové práce Vojtěcha Duchoslava byla strukturní charakterizace proteinového 

komplexu CAR/RXRα  s navázanou malou molekulou IV676*HCl. Protein CAR (konstitutivní 

androstanový receptor) je důležitým jaderným receptorem, ovlivňujícím řadu metabolických 

pochodů a jeho komplex s RXRα (retinoidním X receptorem α) představuje významný 

farmakologický cíl, mající potenciál ovlivnit řadu patologických pochodů, mimo jiné i tzv. 

metabolický syndrom. Předložená práce zahrnovala především expresi a purifikaci příslušných 

proteinů, přípravu zmíněného komplexu (který zahrnoval ještě i peptid SRC1) a výzkum vzniklého 

komplexu několika biofyzikálními metodami. 

 

     Diplomová práce má 57 stran, 14 obrázků a je členěna klasickým způsobem. Seznam literatury 

obsahuje 33 citací. Celá práce je psána srozumitelně a obsahuje jen malé množství překlepů a chyb. 

Ve srozumitelně a čtivě napsaném úvodu seznamuje autor čtenáře s problematikou lidských 

jaderných receptorů, a zvláště s konstitutivním androstanovým receptorem CAR. Následuje 

definování cílů práce, popis metod, kapitola zahrnující výsledky, diskuse a závěr. Práce je 

ukončena seznamem citované literatury.  

 

     Podstatný díl práce zahrnuje přípravu experimentálního materiálu, tedy uvedeného 

proteinového komplexu, což je v podobných případech obvyklé. Za nejcennější považuji výsledky 

z analýzy sedimentačních koeficientů, získaných pomocí analytické centrifugace. 

 

K práci mám několik poznámek:  

 

1) Teoretický úvod poměrně přehledně zpracovává problematiku jaderných receptorů a 

jejich klasifikace. Tuto část práce považuji za velmi kvalitní. 

 

2) Celkové množství provedených experimentů mě připadá na takovýto typ práce relativně 

malé. Popis jednotlivých experimentů by mohl být v některých případech detailnější 

(cirkulární dichroismus, krystalizační experimenty). 

   

 

 

K práci mám tyto dotazy:  

 

1. Kolikrát bylo měřeno uvedené spektrum cirkulárního dichroismu a jaký software 

byl použit pro dekonvoluci spektra? 

 

2. V pufrech byl používán β-merkaptoethanol. Jaký byl přesný důvod jeho použití? 

Nebylo by v případě potřeby redukčního prostředí vhodnější užití stabilnějšího 

TCEP? 

 



3. Jaká byla koncentrace proteinového vzorku použitého pro krystalizační 

experiment?  

 

4. Byly získané krystaly zkoumány pod zdrojem UV záření? Pokud ano, tak 

vykazovaly fluorescenci?  

 

      Přes několik uvedených námitek považuji tuto práci za kvalitní. Podle mého mínění splňuje 

podmínky, které jsou na ni kladeny. Doporučuji proto přijmout ji k další obhajobě a hodnotit ji 

stupněm B (velmi dobře). 
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