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Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Jitky Šimandlové s názvem 
„Charakterizace antirekombinázové aktivity lidské FBH1 helikázy“. 

 

Diplomová práce studentky je zaměřená na biochemickou charakterizaci FBH1 
helikázy, která se uplatňuje v regulaci procesu homologní rekombinace, což je mimo jiné 
jeden z klíčových mechanismů opravného systému buňky. Studentka ve své práci dokazuje, 
že FBH1 helikáza je schopna interagovat in vitro s RAD51 rekombinázou a s replikačním 
proteinem A (RPA), které jsou důležité pro tvorbu presynaptického filamentu při homologní 
rekombinaci. Dále prokazuje schopnost FBH1 helikázy rozrušit tento RAD51 filament in vitro. 
Na základě svých výsledků navrhuje možný model mechanismu působení FBH1 na RAD51 
filamentu a diskutuje roli FBH1 proteinu při regulaci homologní rekombinace v buňce. 

 

Hodnocení výsledků z hlediska tvůrčího přínosu 

Práce je metodicky bohatá a prezentuje původní výsledky vynikající úrovně. 
Studentka ukázala schopnost zvládnout řadu biochemických, molekulárně biologických a 
imunologických metod, schopnost vyhodnotit, zpracovat a oddiskutovat výsledky na 
profesionální úrovni, která svědčí o jejím zaujetí pro danou problematiku. 

Formální kvalita předloženého spisu 

Formální kvalita výborná. Nemám výhrady závažnějšího charakteru. 

 

Hodnocení částí předloženého spisu 

Literární přehled 

V literárním přehledu autorka popisuje mechanismy opravného systému buňky se 
zaměřením na homologní rekombinaci a detailní popis struktury a funkce proteinů 

účastnících se tohoto procesu. Tato část diplomové práce je zpracována přehledně a velmi 

srozumitelně, což svědčí o autorčině výborné schopnosti pracovat s literaturou. Autorka 
zpracovala značné množství literatury (více než 100 citací). 

Materiál a metody 

Práce je metodicky velmi bohatá, metody jsou dokumentovány podrobně a věcně.  U 
některých metod, zvláště v imunologické části bych kladla větší důraz na srozumitelnost i pro 
čtenáře, pro které není daná metoda rutinní záležitostí. 

Výsledky  

 V této části studentka prezentuje výsledky experimentálně a časově náročné práce 
od navržení experimentu po zvládnutí jednotlivých metod. Zpracování a interpretace 
výsledků ukazuje na to, že autorka zvládla tuto práci na výbornou.  
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Diskuse 

Této části autorka velmi dobře diskutuje interpretaci svých výsledků a dává je do 
souvislosti se známými fakty. Na tomto základě navrhuje v závěru diskuze další experimenty 
k ověření stávajících pozorování, jako je studium vlivu ssDNA na interakci FBH1 s RAD51, 
nebo identifikace RAD51 vazebné domény u FBH1 helikázy. 

  

Dle názoru oponenta je práce vynikající. Bc. Jitka Šimandlová prokázala, že je 
schopna získat data vynikající úrovně, že je schopna pracovat velmi usilovně, a 
také, že je schopna data kriticky hodnotit.  

 

 

Dílčí připomínky k práci a otázky do diskuse 

Z abstraktu bych vymazala větu „Jedinečným znakem FBH1 helikázy je přítomnost 
konzervovaného F-box motivu…“, dle mého názoru je informace, kterou obsahuje, 
v abstraktu nedůležitá a působí zmatečně. 

V textu je použito značné množství zkratek, které ho činí čtenářsky náročným. Proto je třeba 
dbát na to, aby byla daná zkratka předem v textu vysvětlena a to zejména v abstraktu 
(RAD51 - co to je biochemicky, SCF - co znamená, RPA?), vůbec nevysvětlené (V(D)J 
recombination, Ku70/80 complex). 

Kap 4.20.3- odkazuje špatně na 4.11, má být 4.16? 

Nepovažuji za příliš šťastné zkracovat fuzní protein GST-FBH1-His6x na FBH1, v textu pak 
není jasné, zda byl použit fuzní protein nebo rekombinantní FBH1. Při použití mutantu 
považuji za vhodné používat stále stejnou symboliku a nezaměňovat s označením pro „wild 
type“ (př. str. 78,  RAD51K133R, „We tested RAD51 disruption activity…“). Je to v textu 
matoucí. 

Kapitoly Materiál a metody, Výsledky a Diskuze se velmi úzce doplňují. Někdy je lépe 
informaci uvést opakovaně, než ji zpětně nebo dopředu dohledávat. (např. kap 5.4  „Control 
IgG were used as…to the bead.“, Jaké kuličky?, str.63 se píše: „We found that none of the 
bands on western blot disappeared upon siFBH1 treatment.“ Interpretace, proč se tak 
nestalo, je uvedená až v diskuzi.) 

Protože je práce velice srozumitelná a komplexní, mám k autorce jen malé doplňující dotazy: 

Proč byly k produkci fusního FBH1 proteinu použity hmyzí buňky. Co jsou pozitiva a negativa 
jejich použití ve srovnání třeba s kvasinkovými buňkami? 

V metodách jsou popsány tři metody určení koncentrace proteinu. Měřením absorbance při 
280 nm, Bradfordovým činidlem a činidlem s kyselinou bicinchoninikovou. Můžete porovnat 
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využití těchto tří metod, jejich vhodnost či nevhodnost použití pro stanovení proteinové 
koncentrace u popsaných experimentů? 

 

 

Ing. Eva Cséfalvay, Ph.D.,     V Nových Hradech dne 18.5. 2012 

 


