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Název práce:
Signalizace adenylátcyklázového toxinu bakterie Bordetella pertussis v makrofázích.

Cíle práce
1. Popsat mechanismus inhibice makropinocitózy adenylátcyk|azovýmtoxinem.
2. Ana|yzovat regulaci Akt kinázy prostřednictvím adenylátcyklázového toxinu a studovat
vliv adenylátcyk|ázového toxinu na schopnost makrofágů produkovat oxid dusnatý.

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ano
Rozsah práce (počet stran): 99 stran
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova? ano
Je uveden seznam zkratek? ano

Literární přehled:
odpovídá tématu? ano
Je napsán srozumitelně? ano
PouŽil(a) autor(ka) v rešerši relevantní udaje z literárních zdrojů? ano
Jsou pouŽité literární zdroje dostatečné ajsou v práci správně citovány? ano

V práci je pouŽitých i 31 citaci, přičemŽ vice než patnáct procent tvoří publikace vydané v
posledních dvou letech.

Materiál a metody:
odpovídají pouŽité metody experimentální kapitole? ano
Kolik metod bylo pouŽito?

Autor použil skutečně pestrou paletu metod. Ve své práci vyuŽiljak mikrobiologické
metody pro práci s bakteriemi, tak i náročnější metody pro práci s tkáňovými kulturami. Z
typických metod molekulární biologie využ1| metody l,zolace, purifikace a analýzy proteinů
(Western blot). Při přípravě rekombinantních kmenů bakterií a makrofágů vyuŽil autor
metody izolace, purifikace, elektroforetické analýzy a klonování DNA. Kromě zmíněných
metod využil fluorometrii a průtokovou cýometrii pro stanovení makropinocytózy pomocí
fluorescenčních sond. V neposlední řadě stanovoval koncentraci oAMP v cýozolu
makrofágů a měřil jejich produkci oxidu dusnatého.

Jsou metody srozumitelně popsány? ano

Experimentální část:
Je vysvětlen cíl experimentů? ano
Je dokumentace výsledků dostačující? ano
Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky? ano



Diskuze:
Je opravdu diskuzí, nejdejen o konstatováni vlastních výsledků? ano
Jsou výsledky porovnávány s literaturou? ano
Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky? ano, je navrženi

model signalizace CyaA v makroťázích

Závěry (Souhrn) :
Jsou výstiŽné? Souhrn je jasný, srozumitelný avýsttŽný

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formální úroveň práce je na výborné úrovni a obsahuje pouze minimum chyb a překlepů
(coŽ oceňuji je zejména v kontextu ''tvrdě molekulárnické'' práce).
Jedinou výku mám k velikosti některých obrázků (např. 17.' 18. či 21.), vzhledem k rozsahu
práce měl autor dostatek místa pro jejich větší varianty.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Autor více než splnil cíle práce a při jejím řešení zv|ád| skutečně značné množství
metod a výsledky pečlivě vyhodnotil. Experimentální část práce je prostě výborná a i
teoretická část práce má obdobnou kvalitu. Literární přehled je doslova nabi{ý
informacemi (o čemž svědčí i dlouhý seznam zkratek), ale je stále perfektně čtivý a
záživný. Diplomovou práci ondřeje Černého, splňující veškeré náležitosti na ni
kladené, je možné právem zařadit mezi nejlepší diplomové práce a tak je mou milou
povinností dopuručit práci k obhajobě.

otázky a připomínky oponenta:

l. Jaké proteiny kódují druhově specifické geny B. perÍussis?
2.Y preparátu purifikovaného CyaA zůstává i po odmýí isopropanolem stopová
kontaminace LPS? Může toto stopové mnoŽství endotoxinu významně ovlivnit
vnitrobuněčnou signalisaci makrofágů (a tedy ovlivnit výsledky vašich experimentů)?
3. Při rozmružováni buněčných konzerv byla skutečně pouŽívána\ázeí s teplotou 60.C?
Pokud ano, jak dlouhé bylo rozmražování?
4. Jak působí zvýšení koncentrace Ca,- iontů při translokaci CyaA do c1.toplazmy?

N ávrh ho dno c ení oponenta (známka nebude s oučástí zv eÍ ejněných informací)

X výborně |-l vehi dobře l-l dobre l-l nevyhověl(a)
Podpis oponenta:


