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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

Náplní diplomové práce bylo charakterizovat vliv fosforylace na funkci proteinu MacP, který 

byl identifikován jako aktivátor penicilin vazebného proteinu Pbp2a u patogenní bakterie 

Streptococcus pneumoniae. Dílčí cíle práce zahrnovaly: 1/ potvrzení fosforylace MacP 

v závislosti na proteinkináze StkP na identifikovaných Thr zbytcích in vitro a in vivo; 2/ 

analýzu vlivu fosforylace na interakce MacP s Pbp2a a jinými proteiny in vivo; 3/ studium 

vlivu fosforylace na funkci MacP in vivo. Předmětem literárního přehledu byl popis 

základních vlastností S. pneumoniae, shrnutí dosavadních poznatků o mechanismu 

buněčného dělení pneumokoka a poznatků o proteinkináze StkP. 

 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

Student samostatně vyhledával literární zdroje a pracoval s nimi. V práci je citováno téměř 

190 publikací, z nichž většina jsou původní práce. Literární zdroje použité v diplomové práci 

považuji za dostatečné. 

 

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): Bob nastoupil k nám do 

laboratoře ve 4. ročníku poté, co ukončil studium na Univerzitě Palackého v Olomouci a 

začal studovat magisterský stupeň na PřF UK. Přestože měl mnoho studijních povinností, od 

začátku se velmi aktivně zapojil do laboratorní práce a brzy prokázal, že je schopen pracovat 

samostatně a dobře spolupracovat v kolektivu, kde je oblíben. Jeho samostatnost a zájem o 

vědeckou práci dokazuje i fakt, že v 5. ročníku absolvoval v rámci programu Erasmus 

tříměsíční studijní pobyt ve spolupracující laboratoři po vedením Prof. Orietty Massiddy na 

Univerzitě v Trentu, kde naši laboratoř důstojně reprezentoval. 

  

Přístup studenta při sepisování práce: 

Student si na sepsání diplomové práce vyhradil dostatek času, pracoval samostatně a aktivně 

konzultoval text v průběhu psaní. 

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Protein Spr0893 jsme identifikovali v rámci naší zatím nepublikované fosfoproteomové 

studie jako substrát proteinkinázy StkP, která je významným regulátorem buněčného cyklu u 

pneumokoka. Poté, co jsme začali studovat jeho funkci, byl publikován článek skupinou 

prof. Rudnera (Fenton et al. 2018), kde byl tento protein nazván MacP. V tomto článku byly 

prezentovány některé výsledky, ke kterým jsme rovněž dospěli. Nicméně, v některých 

aspektech se naše práce liší, zejména v tom, že jsme identifikovali více fosforylačních míst. 

V rámci své diplomové práce se Bob snažil naše data potvrdit a porovnat s výše uvedenou 

prací. Práce může místy budit dojem, že student reprodukoval experimenty již popsané, ale 



tento postup byl nezbytný, abychom dokázali, že naše výsledky týkající se funkce 

fosforylace MacP a jejich interpretace se liší od výše zmíněné publikace. Bob ale také získal 

řadu nových výsledků, které se týkají zejména interakcí MacP s jinými proteiny. Tyto 

výstupy plánujeme v budoucnu zahrnout do publikace, kterou připravujeme s rámci 

spolupráce s dalšími dvěma skupinami. Student tak prokázal, že je plnohodnotným členem 

našeho pracovního týmu. Cíle diplomové práce považuji za splněné a doporučuji ji k přijetí. 
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