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Posudek školitele na bakalářskou práci Hany Bártové

„Přehled současných znalostí o struktuře a funkci 14-3-3 proteinů"

Bakalářská práce Hany Bártové je rešeršní prací zabývající se problematikou

regulace funkce  14-3-3 proteinů.14-3-3 proteiny jsou vysoce konzervované regulační

bílkoviny exprimované ve všech eukaryotních buňkách od  kvasinky po člověka. Tyto

proteiny interagují v buňce se stovkami jiných bílkovin a skrze tyto vazebné interakce

regulují jejich funkce.  Díky velkému  počtu vazebných  partnerů  14-3-3 proteiny

participují v celé řadě klíčových  biologických  procesů.  Z tohoto důvodu  představují

14-3-3 proteiny velmi atraktivní téma a jejich studiu se věnují desítky laboratoří po

celém světě. V období posledních 25 let bylo publikováno přes 2500 publikací s touto

problematikou.

Cílem práce Hany Bártové bylo projít literaturu zhruba posledních  10 let a

zaměřit se zejména na práce zabývající se úlohou post-translačních modifikací na

strukturu a funkci  14-3-3 proteinů.  Hana Bártová se tohoto nelehkého úkolu zhostila

s odvahou a odhodláním.  Jak odvaha, tak i odhodlání bylo zapotřebí,  protože autorka

se musela prokousat texty,  které byly plné odborné anglické terminologie oborů jako

je buněčná  biologie,  molekulární biologie či  biofyzika.  Postupně se  Hana  Bártová

začala ve studované problematice orientovat a předkládaná bakalářská práce je

důkazem, Že autorka požadovaného cíle úspěšně dosáhla. Její práce tak tvoří

ucelený úvod do problematiky vztahů mezi strukturou a funkcí  14-3-3 proteinů

s důrazem na vliv post-translačních modifikací. Vytvořený text bude sloužit nejen jako

úvod budoucí diplomové práce autorky,  ale je užitečný i pro ostatní členy laboratoře,

kteří se potřebují seznámit s danou problematikou.

Hana Bártová na svém projektu pracovala s velkým zájmem a trpělivostí.

Osvojila si  řadu znalostí z molekulární a  buněčné biologie  14-3-3 proteinů.  Ukázala,

že je pečlivá a samostatná.



Myslím si proto, že bakalářská práce Hany Bártové splňuje všechny

požadavky kladené na bakalářskou práci a plně ji doporučuji přijmout k obhajobě.

V Praze dne  10.6. 2008 Doc.  RNDr.  Tomáš  Obšil,  PhD.


