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Název práce:  Zkoumání jaderné funkce interleukinu-1alfa 
Cíle práce: Cílem této práce je s pomocí bioinformatoických  a experimentálních přístupů 
přispět k nalezení bílkoviny, součásti histonacetyltransferázového komplexu, která je za 
vazbu IL-1alfa přímo zodpovědná ( za využití kvasinkového SAGA komplexu, který slouží 
jako prototyp lidských komplexů, které jsou dosud nedostatečně popsány)  
Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO  
Rozsah práce (počet stran): 134  
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,     ANO     
Je uveden seznam zkratek?        ANO                          
Literární přehled:  
   Odpovídá tématu?    ANO systémová výstavba přehledu je velmi vyvážená    
   Je napsán srozumitelně?   ANO  
   Použil autor v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO     
   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO   
Materiál a metody: Tento dotazník příliš nevyhovuje, protože byly použity i metody 
počítačové, kromě experimentálních a z toho důvodu kapitola Experimantální část je 
nahrazena kapitolou výsledky. 
    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO   
    Kolik metod bylo použito? několik desítek metod mikrobiologických, molekulárně        
    biologických, genově  inženýrských, imunologických a počítačových  
    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO Chybí popis sekvenování, restrikční analýzy a   
    popis strategie PCR analýzy  v souvislosti s prověřováním restrikčních plazmidů.   
Experimentální část: Z důvodů uvedených výše je kapitola přejmenována na Výsledky 
    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO    (kde to má smysl)několik vysvětlení postrádám-viz  
                                                                    dále)  
    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO  (rozšířená dokumentace ještě   
   v elektronické podobě.     
    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   
            ANO   ( pokud NE  je autorem rozumně komentováno)  
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?     ANO  
Závěry (Souhrn) : 
Jsou výstižné?    ANO snad by mohly být poněkud rozšířeny o charakterizaci úspěšnosti 
exprese 
Formální úroveň práce je do jisté míry nadstandardní (obrazová dokumentace, grafika i 
text, jazyková úroveň).Oceňuji , že seznam zkratek obsahuje jak české, tak anglické názvy 
jednotlivých objektů, takže lze zjistit, jak se zkratka vytvářela. Statistika rozsahů hlavních 
kapitol -Literární přehled (30 str.), Materíál a Metody (29), Výsledky (40),  Diskuze (13)  a 
Použitá literatura (10) svědčí o vzácné vyváženosti práce. 
Celková úprava  i formální zpracování jsou na vysoké úrovni.  Autor zvládl počítačové 



programy na zobrazování struktury proteinů. Vysoce oceňuji i členění detailu tak, že je velmi  
citlivé ke čtenářovi, kterému autor velmi usnadňuje práci zajištěním  optické přehlednosti a 
poskytuje mu příjemný estetický zážitek. 
Počet běžných formálních prohřešků je  malý, vybrané drobnosti jsem označil v textu. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:Cíle práce byly formulovány dosti obecně. 
Množství dosažených výsledků však převyšuje požadavky na běžnou diplomovou práci. Cíle 
je tedy možné  považovat za splněné. Autor jasně prokázal, že umí kriticky a tvůrčím 
způsobem pracovat s literaturou, zvládl velký počet nejen experimentálních metod v několika 
oblastech práce s DNA a s proteiny, ale zvládl i  počítačové programy použitelné pro 
posuzování struktury proteinů a jejich  interakcí a naučil se používat velký počet přístrojů. 
Dosažené výsledky jsou hojné, zejména konstrukce rekombinantních DNA a zajištění 
exprese vybraných genů a jejich částí v bakteriálních nebo kvasinkových systémech si 
vyžádalo velké úsilí a představuje velký objem práce za využití nejmodernějších přístupů 
( např.TOPO rekombinace). Také využívání různých přívěsků usnadňujících izolaci (detekci) 
syntetizovaných proteinů je velkým kapitálem, který autor získal do své další vědecké 
činnosti.  
Získané výsledky jsou hodnoceny a diskutovány střízlivě a přiměřeně, což svědčí o tom, že 
autor se naučil výsledky nejen získávat, ale i s nimi zacházet. Dosažené výsledky však čekají 
na další zdokonalení a využití v dalším pokračování výzkumu. Nelze tudíž zatím 
předpovídat, zda se na jejich základě podaří proniknout do tlačenice, která nesporně okolo 
výzkumu interleukinů existuje. Zvolené téma je myslím na diplomovou práci značně 
komplikované, ale  postup zpracování  (díl na který se diplomant hlavně zaměřil byl 
nanejvýše vhodným z hlediska pedagogického a z hladiska přínosu pro odstartování studenta 
v oblasti výzkumu.    
DOPORUČENÍ: Počítačové metody hodnocení struktury u proteinů a metody 
přidružené by měly být ve formě počítačového kursu zavedeny do výuky!! 
Otázky a připomínky oponenta: 
1)Jaké je širší téma pracoviště a jaký je název grantu, v rámci kterého byla práce 
realizována? 
2)Proč jste si zvolil pro stanovení množství proteinů metodu uvedenou na str. 62 (4.2.3.2), 
porovnejte její užitečnost,  citlivost a princip s ostatními metodami pro stanovení koncentrace 
proteinů a promluvte o složkách, které souprava obsahuje. 
3) V několika případech se mi zdá formulace neobratná, až nesrozumitelná. Např. str. 31 
Konec prvního odstavce. Co autor myslí tvrzením, „že extracelulární IL-alfa expresi PAI 
snižuje“ atd do konce odstavce, anebo předposlední oddíl tabulky na str.35. ...jaderná 
lokalizace IL-1alfa je HAX-1, ILR2 se vyskytuje v jádře fibroblastů systémové 
sklerodermy..... 
4) Údaje v g o centrifugaci jste si počítal pro středy centrifugačních nádobek, anebo jde o 
údaje odečítané na stupnici centrifugy? 
5) Chybí mi zdůvodnění výběru verze struktury 1 (str.74) pro porovnávání s dalšími proteiny 
a zdůvodnění výběru plazmidů a kmenů pro konstrukce rekombinantních kmenů.? 
6) Autor uvádí, že rekombinantní plazmidy byly kontrolovány restrikční a PCR analýzou a 
sekvenováním, ale výsledky ani konstatování  závěru z výsledků jsem nenašel. Vzhledem 
k problémům s expresí některých konstruktů by to bylo vhodné. 
 
Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací)  
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