
Posudek oponenta diplomové práce

Jméno a příjmení uchazeče/ky : Kateřina Čermáková 

Název práce: Příprava a charakterizace lidských buněčných kofaktorů retrovirové 
integrace

A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností)

1. Rozsah DP a její členění

X A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí

B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem

C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje

N - nedostatečné

2. Odborná správnost

X A - výborná, bez závažnějších připomínek

B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků)

C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami

N - nevyhovující, s hrubými chybami 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů

X A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce

B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací

C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat

N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 
dat, popř. opsání velkých částí textu)

4. Jazyk práce

X A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb

B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby

C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují 
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace

N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami

5. Formální a grafická úroveň práce

X A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování

B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod.

C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami

N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. :

Jedná se o pěknou a pečlivě sepsanou práci. Kateřina Čermáková v rámci své diplomové práce 
exprimovala a purifikovala několik rekombinantních proteinů s cílem připravit vzorky pro 
strukturní analýzu. Jednalo se však o proteiny s omezenou rozpustností, což značně 
komplikovalo proces jejich přípravy. Kateřina Čermáková tak musela překonat řadu problémů, 
které jsou spojeny s produkcí takto se chovajících bílkovin. Studentce se podařilo proteiny 
(ctPogZ a fragment IBD proteinu LEDGF/p75) připravit a otestovat jejich vzájemnou 
interakci. Kateřina Čermáková ukázala, že je schopná samostatné vědecké práce a předložená 
diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na práce tohoto typu. Proto doporučuji 
práci přijmout k obhajobě.

B. Obhajoba

Dotazy k obhajobě 
1. Jak si vysvětlujete, že protein ctPogZ (1064-1357) připravovaný jako fuzní protein s MBP 

je po odštěpení MBP nestabilní, zatímco verze připravovaná s C-term. His-tagem je 
stabilní? 

2. Fuzni protein GST-IBD byl exprimován při 37 °C a bylo zjištěno, že se ve větší míře 
nacházel v inkluzních tělíscích než v rozpustné formě. Snížení teploty přitom pomohlo 
snížit podíl inkluzních tělísek při expresi His-tag verze IBD proteinu. Byl vyzkoušen 
podobný postup také při expresi GST-IBD? 

3. Vazebná interakce mezi IBD doménou proteinu LEDGF/p75 a ctPogZ byla otestována 
pomocí tzv. pull-down experimentu. Plánujete ověření tvorby komplexu i pomocí nějaké 
jiné biofyzikální techniky? Jaké metody by se daly k tomuto účelu použít?

Stanovisko k opravě chyb v práci: 
opravný lístek/oprava v textu  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce

C. Celkový návrh

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  

Navrhovaná celková klasifikace VÝBORNĚ

Datum vypracování posudku: 20.5. 2010

Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.


