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Diplomová práce Bc. Hany Bártové je součástí rozsáhlejšího projektu zabývajícím se 
vazebnými partnery 14-3-3 proteinů, mezi které patří i ASK1 kinasa. Cílem této práce bylo 
stanovení optimálních podmínek pro expresi a purifikaci stabilního proteinu v dostatečném 
množství a kvalitě pro další studium komplexu ASK1 kinasy a 14-3-3 proteinu. 

V rámci literárního přehledu se autorka velice podrobně věnovala 14-3-3 proteinům, 
zejména pak faktorům, které ovlivňují interakci s jejich vazebnými partnery, tedy i s ASK1 
kinasou, jako jsou 14-3-3 vazebné motivy nebo fosforylace. Zdůraznila také význam ASK1 
kinasy z hlediska její funkce a regulace, která bezprostředně souvisí s oxidativním stresem  
 Ve vlastní experimentální části byla použita celá řadu biochemických metod. 
Výsledkem expresních testů, které bylo nutné provést opakovaně za různých podmínek, je 
optimálního protokol pro získání dostatečného množství rozpustného proteinu. Jednotlivé 
experimenty jsou vhodně dokumentovány vizualizovanými SDS gely. V rámci stanovení 
vhodného purifikačního protokolu bylo provedeno několik kroků jako je niklová chelatační 
chromatografie, dialýza, aniontová-výměnná chromatografie a gelová permeační 
chromatografie. Vzhledem k přítomnosti degradačních produktů po aniontové-výměnné 
chromatografii se konečný protokol sestává ze dvou separačních metod: niklové chelatační 
chromatografie a gelové permeační chromatografie, které však zajišťují dostatečné množství 
stabilního a čistého proteinu. Výsledky jednotlivých purifikačních kroků jsou opět 
dokumentovány chromatografy a SDS gely. Výsledkem této diplomové práce je 
reprodukovatelný protokol pro přípravu ASK1 kinasy, který je použitelný pro další vazebné 
studie. 
 Z formálního hlediska je tato diplomová práce přehledná, dostatečného rozsahu (70 
stran) a s adekvátním množstvím odkazů na citovanou literaturu (112).  
K předkládané práci mám několik drobných připomínek a otázek. 

1. Ozřejmila jste  již úvodem vztah ASK1 kinasy k proteinům 14-3-3 a těm také 
věnovala značnou část úvodu. Nicméně experimentální část se týkala již pouze ASK1 
kinasy. Proč jste věnovala více pozornosti právě 14-3-3 proteinům. 

2. V kapitole metody, část transformace 3.2.1 uvádíte, že jste bakterie před nanesením na 
agarovou misku centrifugovala a znovu resuspendovala. Nicméně neuvádíte jaké 
medium jste k tomu použila. 

3. Termín „dialyzační střívko“, bych navrhovala nahradit přesnějším výrazem„dialyzační 
membrána“ 

4. V kapitole 5.3 Exprese II. uvádíte,že jste indukova při densitě 0,8 a teplotě 25 C. Na 
gelu máte vzorky po 4 a 8 hodinách exprese. Není zcela jasné jakým způsobem byla 
dosažena shodná optická densita po 4 a po 8 hodinách. Exprimovala jste při rozdílné 
teplotě? Nebo byla rozdílná optická densita?  

5. V kapitole Diskuse uvádíte, že jste ve výsledném protokolu použila PMSF v lysačním 
pufru a následně v ekvilibračním pufru. To je zajímavé, zaznamenala jste nižší 



degradaci oproti situaci kdy byly serinové proteasy použity pouze v lysačním pufru? 
PMSF se váže kovalentně a inhibice je považována za ireverzibilní  

 
Závěrem konstatuji, že předložená práce splňuje všechny požadavky kladené na 
diplomovou práci a doporučuji ji přijmout k obhajobě. 


