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oporrerrtský posuclek diplornové práce ,, N{ativní elektroforetické metody ve
studiu thy|akoidních pigmentoproteinových komplexů kukuřice..

předkládarré Michalor-r Bubnovou

Diplornová práce předkladatelky Miclialy Bubnor'é byla vypracovátla tra Katedi.e biochemie
Přírodovědecké fakrrlt-v Llnir,erzity Karlovy v Praze poc1 vederrím Dl' Tornáše Kučer'v' Má 87
Stran a je přelrledně členěná do 5 kapitol na něŽ navazttie Seznam pouŽité literatlrr1.obsahující
54 citací. který odpovídá torrrrrtc.} typll práce a pokrývá tlr'áděnotl problerlatiku. Jde o práci
z větŠí části rnetodickou. která rozvijí jedrru z metod nativni elek:roÍbréz.v - čeruencru tlativtrí
elektrclÍbrézrr a iejí nrožnosti vv-LrŽití př.i zkorrrrrání nretrrbránor'Ýclr korrrplexii. Cíle práce. tak
.jak jsotr předkladatelkotr cieÍirrovány jsou.iastré a strtrČné.

Teoretický ťivtid práce podává r'eitlri ětivorr formou zák]adní přehled o fotosyrrtéze na
tnakro- i rnikroskopické ťtrovni a kladrrě lrodnotírrr i to. Že př.edkladatelka se zarněřila lrlavrrě
na primánrí ťázt a sekttrrclárrrí táze je ztrríněna pouze stručrrě lrlavrrě vzlrledern k C4 r.ostlirrárn.
tedy ktlkuřici. která byla pouŽita jako experinrentální nateriál. K ťrvodu patří i základní r'hled
do teorie elektroforetické separace" který je také velrni přelrledný. Vytkrror"rt nohu srrad jen
pár překlepťr a rredťrslednost při překladtr arrglickélro názr'osloví do ČeŠtirry. které se v1''skytL{í
tu a tanr v celérrr textlt a nebrtclr.tie nadále komentovat'

V přehledu nretod .isou ttl,ederry všeclrny metody předklaclatelkou pouŽité r.rráleŽité
ťornrě tak. ab1' je b1'lo trroŽno bez dalŠilro zopakor,at' Nicnréně i zde rnárll rrěkteré výhrady.
Ve výčtu biologickélro rnateriálu je trvederro někcllik lirrií ktrkuřice. ale dále v textu trení
ttveclencl. která z linií byla nakonec por'rŽit;r prcl ktlnkrétrrí experirr]ellty' Při přípravě extraktťr
z rtlstliruréhtl nrateriáltr pr-luŽír,á přeclkladatelka PMSF. jako inlribitor proteáz. Je si
předkladatelka vědoma. Že PMSF biokrrje pouze část prcrteáz? Co ostatní proteázy a jejich
aktivita \,IoStlimém extrakttt? Další rrepřeS11oSt Se objevtrje při uváděrrí proteinovýclr
starrclardťt pro nativní elektrclfbréztl' Kataliizir je v nativníln stavrt 4-mer a aptlt-en.itirr dt.rkorice
24-mer a tedy nikoli monornery. jak předkladatelka uvádí. coŽ by' rnohlo r'ést ke zrrraterrí při
ree lektrofo r éze za denatr"rrr"r j ícíc1r podrn írlek.

Výsledková kapitola ve své pn.ní části podává pŤehledrrě a srozumitehrě podrobrré
kvarrtitalivrrí vylroc1rrocerrí dělerrí jeclrrotlivýclr ploteinclvý-c1r kclrrrplexťt za podrnírrek rratir'rrí
..bezbarué.. a ..červené.. elektroťorézy ponrocí tzv. Fergusonovýclr graťů. K této precizně
zpracované ěásti nrám jen malou pozrrárlrku. Že ačkoli pro ..červenou.. elektroforézu si
předkiadatelka zavedla přelrledrré značetrí kornplexti A-E v obrázcíclr i textu. pro ..bezbal.voll..
elektrclÍclrézu toto t-lznačení v obrázkrr chybí a čtenáŤ tak nrltsí pollze předpokláclat' Že znaČeltí
je v obotr případech slrodné. Ve clrrr]ré 6.151| yýsleclkťr se předkladatellca pokusila iderrti{ikovat
rrěkteré prouŽky pomcrcí měření aktivity PSII a ree]ektroforézou vi,'.braných protrŽkťr za
derraturujících podrnírrek. Aktivita PSIi byla. jak vyplý'vá z narněř.errýclr lrodrro prt.rkazateltrě
zaclrována v prťrbělrtr obou elektroforéz' Nárnitktr rrrárrr proti irrterpretaci dat z clr.rrlrélrcl
rozměru elektroÍbrézy" kdy předkladatelka bez dalších informací (např. itrrturtlclremickýclr
apclcl.) přiřazuje jednotlivýrn proteinťrm přísltrŠnost k pigmerrtoproteinovým komplexťrrrr
(Tab.3.32). Podle rného názc.lru nelze na základě prezetrtovarrýclr dat takto kvalifikovaně
rozhodnont.

V diskusi přeclkladatelka adekr,átrrě interpretirje naměřená data a rrvádí je do
souvislostí tam" kde je tcl třeba. Chybí rni pouze odkaz rra předešlé vy;Žití ..čeryené.. rrativní
elektroÍbréZy. resp. zmítrku. Že jde o nově zavádětrou tnetodu' Postrádám také srovnárrí
výsledkťl ( tj' podíl rno|ekulové lrmotnosti a celkovélro vlastrrího rráboje proteinu na dělerrí
proteirrových komplexfi 1, polyakrylamidovérrr geltr) S tzv. .. tnodrou.. nativní elektroÍbrézotr.



kterott předkladatelka znirirrje v ťtvodu a která. jak je patrno i z citací. je také l, laboratoři
ťottrsyrrtézy pouŽívárra. Prosírlr proto přec1kladatelku. aby tak stručně učinila rryrrí.

Závěry práce jsou jasrrě tbrrnulovány a slunr{í tlaměř.ené výsledk.v i iejich interpretaci
dle nrélro názoru pravdivě a cliriektivrrě.

Celkově jsenr s prací spokojerr a lrodnotírrl ji velrni kladrrě a l'řele dtlpclručuii
předkladatelce a jejínr spolupracovrríkťtrtr. ally z'u'áŽili pubiikaci zejrrléna kvantitatir,rrích dal
v irnpaktovaném vědeckérn časopise. Vzlrledern ktomr:. Že r.1.týkarré rěci jsor-r dr.obrrosti.
sloužící spíše k poučerrí předklaclatelkyprtl další l'ěc1ec|..orr práci. cltlptlručtrji tr-rto clipltrnlO\'(rtl
práci k obhajobě.

Navrhrri i rÝborné }rodrrocení.
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