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Obohacovací techniky užívané ve fosfoproteomice. 

 Práce je literární rešerší.    Práce obsahuje vlastní výsledky. 
 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Zhodnocení technik používaných pro oddělení fosfoproteinů a fosfopeptidů. 
Struktura (členění) práce: 
Práce je dobře členěna a přehledně zpracována.  
Jsou použité literární zdroje dostate čné a jsou v práci správn ě citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z li terárních zdroj ů? 
Ano 
Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma ade kvátn ě diskutovány? 
Ano 
Formální úrove ň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyko vá úrove ň): 
Práce je zpracována až na drobné formální nedostatky dobře. Autor se neubránil 
hovorovým výrazům či formulacím.  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíl vytčený v abstraktu byl splněn. Celkově hodnotím práci kladně, zejména si cením snahy 
autora o kritické zhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých přístupů, i když některé závěry, 
zejména týkající se identifikace proteinů pomocí MS, jsou příliš přímočaré. 
 
Navrhuji známku „velmi dob ře“  
Otázky a p řipomínky oponenta;  
 
Opravdu je izoelektrický bod získaný z 2D gelu spolehlivý pomocník pro identifikaci 
proteinů? (str. 8) Čím může být hodnota pI ovlivněna? 
 
Bylo by lépe zdůraznit omezení působení proteáz a fosfatáz v odstavci věnovaném přípravě 
proteinové extraktu (úvod kap. 2.1, resp. 2.2). Zachování reálného stavu vzorku během jeho 
zpracování je pro úspěšnou interpretaci výsledků analýzy zásadní. 
 
Můžete jmenovat ještě další skupinu proteinů, které se špatně dělí 2D-GE (vedle Vámi 
zmiňovaných „příliš malých, silně lipofilních a těch s extrémním izoelektrickým bodem“? 
 
Doporučuji nepoužívat cizí slova v textu, např. „recentní“ nebo „resin“ 
Komentář: 
K práci mám jednu obecnou poznámku. Termín „obohacovací“, který je přímým překladem 
z angličtiny a je obecně používán, není úplně správný. Ve většině případů se jedná o 
oddělení fosfoproteinů, resp. fosfopeptidů od ostatních nefosforylovaných komponent. 
 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
Instrukce pro vypracování a odevzdání posudku: 

• Pro vypracování posudku bakalářské práce použijte tento formulář. 
• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 

bodům (dodržujte rozsah), tučně jsou vyznačeny ty části, které musí být v posudku vyplněny.  
• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresy: fyziol5@natur.cuni.cz, 

dvorakova.lenka@gmail.com a lipavska@natur.cuni.cz a dále originál podepsaný v 1 výtisku 
(jako součást protokolu o obhajobě) na sekretariát Katedry fyziologie rostlin PřF UK (p. Elena 
Kozlová), Viničná 5, 128 44 Praha 2. Podepsaný originál posudku musí být dodán před vlastní 
obhajobou. 


