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Cíle práce: Tomáš Galica vypracoval diplomovou práci v Laboratoři buněčné imunologie. 

Předmětem studia se stala lidská fosfodiesteráza PDE8A, která by mohla být lokalizována v 

lipidových raftech. Tomáš Galica měl za úkol pokračovat v práci započaté Lukášem 

Falteiskem. Konkrétně šlo o přípravu expresních vektorů nesoucích celý funkční protein a 

jeho variant dysfunkčních v posttranslačních úpravách. Dále měl zhodnotit buněčnou 

lokalizaci uvedených variant. Posledním bodem byla příprava experimentálního systému pro 

zhodnocení možné kolokalizace PDE8A s adenylátcyklázovým toxinem Bordetella pertussis 

v mikrodoménách plazmatické membrány.  

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO    

Rozsah práce (počet stran): 70 

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 údaje z literárních zdrojů?   ANO     

   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO    

Materiál a metody: 

    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO     

    Kolik metod bylo použito? Nelze přesně stanovit. Metody klonování, cílená 

mutageneze, práce s tkáňovými kulturami, FACS, fluorescenční mikroskopie, 

konfokální mikroskopie. 
    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO, ale ne bez výhrad  

Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO    

    Je dokumentace výsledků dostačující?    Ne plně       

Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?      ANO, ale v 

několika případech se jedná o předběžné výsledky.      

Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO    

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO   

 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     NE    

Závěry (Souhrn) : 

Jsou výstižné?    ANO    

 

 

 



Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

 

Formální úroveň práce je dostačující. Práce je napsána anglicky. Literární přehled je napsán 

čtivě, bez větších formálních nedostatků. Zbytek diplomové práce má horší úroveň, jak po 

stránce stylistické, tak především obsahuje značné množství překlepů a dalších nepřesností. Z 

uvedeného je zřejmé, že diplomant dopisoval práci ve značném spěchu. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Tomáš Galica připravil celou řadu expresních vektorů vhodných pro sledování buněčné 

lokalizace fosfodiesterázy PDE8A. Zejména cesta k přípravě vektoru nesoucího celý protein 

se ukázala jako velice trnitá a zdlouhavá a obsahovala dvě kola místně specifické 

mutageneze s tvorbou celé řady meziproduktů. Dále vytvořil paletu vektorů kódujících 

modifikované varianty proteinu dysfunkčních v myristoylaci, palmitoylaci, nebo v obojím. 

Jako další lze jmenovat vytvoření fúze PDE8A s červeným fluorescenčním proteinem 

(namísto citrinu) a vytvoření katalyticky neaktivní PDE8A. V další části práce se věnoval 

stanovení buněčné lokalizace uvedených forem PDE8A a porovnání s lokalizací již dříve 

připravených, nadprodukovaných N-terminálních fragmentů této fosfodiesterázy. Podařilo se 

zjistit, že uvedené postranslační modifikace pravděpodobně souvisí s lokalizací PDE8A na 

plasmatické membráně. Autor dále uvádí možný toxický efekt nadprodukce celé 

fosfodiesterázy v buněčné linii RAW264.7 a změny adhezivity transfekovaných buněk CHO 

cd11. Jako poslední uvádí předběžné výsledky použití Cya A, jehož přidání k 

transfekovaným buňkám má protektivní účinek.  

K práci mám následující komentáře a otázky: 

1. Abstrakt je koncipován spíše jako úvod, myslím, že v druhém odstavci by měly být 

zmíněny hlavní výsledky konkrétně. 

2. práce obsahuje celou řadu překlepů, občas česká slova uprostřed anglicky psaného textu, 

nejednotné psaní chemických sloučenin, jednotky jsou psány ihned za hodnotou, jinde s 

mezerou, latinská jména organizmů jsou jen někde kurzívou, atd.. Tyto formální 

nedostatky jsou zejména v kapitolách Materiál a Metody. Jako ukázku uvádím některé z 

nich (str. 30, agarosa pro elektroforesu, olignucleotides, polymeraqse, glukose; str. 31, 

Tris versus tris, 4g versus 79 g, 0.1 M Tris versus 10M NaOH, CaCL2 versus Na2HPO4, 

nebo hybrid MgCL2.2H2O; str. 32 skladováno; str. 33, NaCL do 100 ml; str. 25, cATP?) 

3. Nenašel jsem citaci Fiser et al 2012, ostatní citace jsem nekontroloval, ale věřím, že jsou 

správně. Fig. 4.3. je označena jako Fig. 4.4. 

4. Str. 34, autor uvádí, že Tm primerů byla odhadnuta podle programu Oligocalc, dle mých 

znalostí tento program využívá 3 algoritmy pro výpočet Tm, tudíž by bylo záhodno 

uvést, podle kterého algoritmu byla Tm počítána. Jak autor ví, že používal přesně 60 

ng plasmidu jako templátu do PCR? 

5. Při práci s CHO cd11 a RAW264.7 není v metodách zmíněna ani příprava konzerv, ani 

jejich oživení. Znamená to, že diplomant měl vždy kultury připravené? U pokusů 

chybí obecně informace o počtu pasáží. 

6. Obecně u pokusů chybí detailní informace a zobrazení originálních výsledků (např. obr. 

elektroforéz, sekvenační chromatogramy a podobně). Diplomant zřejmě uznal, že se 

jedná o tak všeobecně užívané metody, že nechtěl čtenáře unavovat, a soustředí se na 

vysvětlení důvodu pokusů a na jejich konečný výsledek. Proti uvedenému postupu 

osobně nic nemám, ale jako oponent musím upozornit, že diplomová práce by měla 

obsahovat kompletní dokumentaci výsledků, včetně mezikroků. Samozřejmě si 

uvědomuji, že dodržet toto pravidlo je obtížné, avšak příprava PDE8A(WT)-mCit byla 

provázena celou řadou obtíží a pravděpodobně zabrala diplomantovi většinu času. Z 

tohoto důvodu se nemohu jako oponent vyjádřit k adekvátnosti klonovacích strategií a 

musím spoléhat na konstatování diplomanta. Vzhledem k časové náročnosti klonování, 



uvažoval autor o koupi "full-length" cDNA klonu transcripční varianty 1 (lze 

koupit od NCBI, nebo Origene, Gene Copoeia)? Dále, pokud používal při cílené 

mutagenezi LA polymerázu a klonoval do pGEM-T, je si vědom, že 

proofreadingová aktivita nebyla dostačující k odstranění A přesahů ze všech PCR 

produktů (tedy, že by mohli vzniknout ještě další mutace)?  

7. Na straně 45 uvádíte, že 5 nových mutací, které se objevily po první mutagenezi, bylo 

jak v PDE8A_oprl8_R14, tak v původním templátu, PDE8A_mCit_D. Na té samé straně 

však uvádíte, že jako zdrojový plasmid byl vybrán právě PDE8A_mCit_D, protože byl v 

pořádku. Byla tedy sekvence PDE8A_mCit_D stanovena celá? 

8. Str. 52, není mi jasné, proč byly použity Mitotracker-Red, phalloidin-AF594 k 

zodpovězení otázky, zda jsou varianty PDE8A lokalizovány na plasmatické 

membráně nebo v cytosolu? Nejsem odborník na fluorescenční mikroskopii, právě 

proto si myslím, že autor by měl vysvětlit, proč uvedenou detekci použil a co má čtenář 

vidět. Není jasné nastavení interferenčních filtrů, ani skutečné zvětšení mikroskopu. 

Autor také neuvádí účinnost transfekcí v tomto pokusu, ani kolik buněk mikroskopicky 

vyhodnotil, ani kolik nezávislých transfekcí připravil. Navíc na obr. 4.5. je uveden 

Phalloidin-AF594, v kapitole "Materiál" Phalloidin-AF568. 

9. Fig. 4.6. na straně 54, myslím, že je chybně napsaná legenda. 

10. Str. 55, domnívám se, že k potvrzení toxického efektu, by bylo zapotřebí vyšší 

transfekční účinnosti, dále by měl být použit prázdný vektor k rozlišení efektu samotné 

transfekce a toxického efektu PDE8A. Také mi připadá, že stanovení exprese v hodinách 

12-24 je poněkud brzo. Testoval autor optimální čas pro stanovení maximální 

fluorescence? 

11. Fig 4.9. Mám za to, že lepší by bylo zase použít prázdný vektor pro porovnání. Toto 

porovnání neukazuje efekt samotné transfekce. Dále autor přesně nespecifikuje, jak 

buňky počítal (jaké x g používal při centrifugaci-v práci je uvedeno vždy g, správně x g, 

zda počítal všechny buňky nebo použil vitální barvení, jaké nastavení FACSu použil). 

12. Autor přesně nespecifikuje, proč použil uvedené buněčné linie. Předpokládám, že 

RAW264.7 se používá v laboratoři Dr. Šeba pro studium adenylatcyklázového toxinu, 

avšak pro buněčné lokalizace by šlo použít s výhodou i větších buněk (U2OS, Hek, atd.). 

Uvažoval autor o možné kolokalizaci PDE8A a Cya A (předpokládám, že v 

laboratoři Dr. Šeba mají k dispozici značený protein)? 

 

Závěrem mohu konstatovat, že diplomová práce Tomáše Galici splňuje nároky na ni kladené, 

a proto ji doporučuji k obhajobě. Přes všechny uvedené nedostatky z práce vyplývá, že autor 

se v tématu plně orientuje, zvládnul dostatek metod, odvedl úctyhodné množství práce a 

nenechal se odradit neúspěchy. Věřím proto, že bude pokračovat ve své vědecké práci a v 

tom mu přeji mnoho zdaru.   
 

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis oponenta: 

 
 

 


