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Oponentský posudek diplomové práce „ Proteomická a funkční 

charakterizace izoforem PsbO“ předkládané Bc. Milošem Duchoslavem  

 
Diplomová práce předkladatele Miloše Duchoslava byla vypracována na Katedře 

experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod 

vedením Dr. Lukáše Fischera. Má 120 stran a je přehledně členěná do 6 kapitol, jimž 

předchází adekvátní seznam zkratek a na něž navazuje seznam použité literatury obsahující 

108 citací, který je více než odpovídající tomuto typu práce, obsahuje nejnovější informace z 

oboru a pokrývá uváděnou problematiku. Jde o práci rozdělenou na část in vitro, která se 

zabývá expresí PsbO, součásti centra uvolňujícího kyslík PSII, a část in silico, zabývající se 

jeho fylogenezí a zamýšlející se nad příčinami vzniku izoforem PsbO u většiny vyšších 

rostlin. Cíle práce, tak jak jsou předkladatelem definovány, jsou jasné a stručné. 

 Teoretický úvod práce podává velmi čtivou formou základní přehled o struktuře 

fotosystému II a jeho funkci a poté se podrobněji zabývá centrem (komplexem) uvolňujícím 

kyslík. Všechna fakta uváděná v úvodu jsou řádně citována a je nám předkládán skutečně 

komplexní a aktuální pohled na tuto důležitou součást fotosyntetického aparátu. Vytknout 

mohu snad jen pár překlepů, které se vyskytují tu a tam v celém textu, a nebudu je nadále 

komentovat. 

 V přehledu metod jsou uvedeny všechny metody předkladatelem použité v náležité 

formě tak, aby je bylo možno bez dalšího zopakovat. Jde o skutečně impozantní seznam 

metod, které předkladatel použil a prokazuje, že zvládl podstatu vědecké práce. Mám jen 

drobný komentář k popisu parametrů gelové chromatografie. Jedním z důležitých parametrů 

kolony je i mrtvý objem, který zde není uveden. Případně by bylo dobré přiložit i kalibrační 

křivku kolony, aby si čtenář mohl spojit eluční objemy s molekulovou hmotností 

analyzovaných proteinů.  

 V části Výsledky předkladatel jasně a srozumitelně prezentuje výsledky experimentů i 

počítačových analýz. Nicméně i zde mám několik výhrad a dotazů. Při amplifikaci genů a 

cDNA používá Taq polymerázu a potom není jasné, zda jde o polymorfismus genu, či o 

mutaci vnesenou při amplifikaci. Tomu by se dalo předejít použitím tzv. proofreadingových 

polymeráz s vyšší korekční aktivitou. V případě analýzy spotů z 2D elektroforézy by bylo 

zajímavé také nanést čistou rekombinantní izoformu PsbO (byť špenátovou), připravenou 

předkladatelem a srovnat počet spotů. Při vyhodnocení hmotnostní spektroskopie mi chybí 

uvedení pokrytí sekvence štěpy identifikovanými ze spekter. Jde o významný faktor zejména 

ve vztahu k posttranslačním modifikacím. Prosím o vyjádření předkladatele, jestli by bylo 

možné detekovat např. methylaci terminální karboxylové skupiny hlavního peptidového 

řetězce, což je modifikace, která se velmi často vyskytuje u proteinů v blízkosti membrán a 

vede ke změně mobility při IEF. Obr. 4.7. ukazuje část spekter, ale hodnoty veličiny na ose Y 

označené jako intenzita jsou vyšší u evidentně slabších spekter, které vykazují značný šum 

než u silných jasných spekter. Stálo by zato uvést, že jde o relativní nebo arbitrární jednotky, 

nastavené uživatelem, pokud je tomu tak. V případě analýzy konformace proteinu pomocí 

cirkulárního dichroismu mi v grafu chybí spektrum denaturovaného proteinu. Ačkoli se 

předkladatel snažil dosáhnout denaturace pomocí redukce intramolekulární disulfidického 

můstku, často stačí protein několik minut povařit.  

 V bioinformatické části práce mě mátlo použití termínu „signální peptid“ pro sekvenci 

umožňující přenos PsbO z cytoplasmy do plastidu. Tento termín je obecně míněn pro 

sekvence zajišťující transport nascentního proteinu do ER a potažmo sekretorické dráhy, 

v našem případě bych doporučoval termín „tranzitní peptid“. K této části mám na 

předkladatele dva dotazy. Za prvé, použití metod založených na jiné bázi může ovlivnit 



finální podobu stromu - použili jste i jinou metodu konstrukce fylogenetických stromů než 

uvedenou metodu „Neighbour-Joining“? A za druhé, liší se úroveň exprese jednotlivých 

izoforem PsbO v jednotlivých orgánech či v průběhu ontogeneze rostliny a jak je to se 

zastoupením jednotlivých izoforem v průběhu ontogeneze plastidů samotných? 

 V diskusi předkladatel adekvátně interpretuje naměřená a vypočtená data a uvádí je do 

souvislostí tam, kde je to třeba. Předkládá tři hypotézy vzniku izoforem PsbO a zvažuje pro a 

proti u jednotlivých hypotéz. Diskutuje také roli PsbO jako GTPázy. V této souvislosti se chci 

zeptat, je-li znám její výměnný faktor (GEF, faktor katalyzující výměnu GDP za GTP a tím 

reaktivaci).  

 Závěry práce jsou jasně formulovány a shrnují získané výsledky i jejich interpretaci 

dle mého názoru objektivně. Celkově jsem s prací spokojen a vřele doporučuji předkladateli a 

jeho spolupracovníkům, aby zvážili publikaci některých částí v impaktovaném vědeckém 

časopise. 

 Velmi rád doporučuji tuto diplomovou práci k obhajobě a navrhuji výborné 

hodnocení. 
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