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Posudek školitele na dip]omovou práci Jana Tykvarta

Jan Tykvart začal pracovat v mé laboratoři již v době svého studia ve 2. ročníku, kdy

se plně zapoj il do proj ektu glutamátkarboxypeptidasy 11, neuopeptidasy a nádorového

antigenu prostaty. V rámci tohoto proje]ffli jsme připravili celou řadu mutantů GCPIl a

naklonovali a charakterisovali i její lidské a zvířecí homology, případně další více- či méně

podobné sekvenční varianty. Vzhledem k tomu, Že tyto proteiny pňpravuj eme rekombinantní

expresí v hmyzích buňkách, kteráje velmi pracná, drahá a poskytuje často m'zké výtěžky,

potřebovali j sme zavést efektivní, j ednoduchý a universální metodu purifikace těchto

proteinů. Volba padla na afinitm' chromatografii s použitím vazby streptavidin - biotin ve
fomě tzv. Avi-tagu.

Honza se během práce na své diplomové práci osvědčil jako velmi precizní a

vynaléza`ý experimentátor, který se rychle učí nové techniky. Vedle práce s rekombinantní

DNA, exprese a purifikace proteinů z hmyzích buněk a jejich enzymové charakterisace se Jan

Tykvart naučil i práci s tkáňovými kulturami a některé histochemické techniky.

Považuji za zbytečné znovu shmovat výsledky Honzovy diplomové práce. Osobně si

velmi vážím výsledků, na jejichž přehled neměl při své presentaci dost času, a to přípravu

plasmidů s různými lokalisačními signály pro ligasu BirA v různých kompartmentech buňky,
a analysu toho, která lokalisace j e pro produkci biotinylované fomy rekombinantního

proteinu nejvýhodnější.  0 úspěšnosti Honzovy afinitně-purifikační metody svědčí i to, Že oba

proteiny, se kterými pracoval (modelová GCPIl i protein NaaladaseL, který dříve nebyl

připravenvrekombinantnífomě)bylypfipravenytakčisté,žeposkyt#krystalyvhodné
k rentgenostruktumí analyse (obě struktury byly mezitím vyřešeny na spolupracuj ícím

pracovišti na NCI Frederick).

Závěrem bych rád znovu zdůraznil, Že Jan pracoval výbomě, získal celou řadu

publikovatelných výsledků a jsem velmi rád, Že chce ve své práci pokračovat v mé laboratoři

v rámci PhD. Plně doporučuji jeho diplomovou práci k obhajobě.

Praha, 23.5. 2009 Jan Konvali


