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Tématem magisterské diplomové práce byla  charakterizace neznámého proteinu,  identifikovaného 
v mitosomálním  proteomu  parazitického  prvoka  Giardia  intestinalis.    Svou  podstatou  se  jedná  o 
ambiciózní,  čistě experimentální práci základního výzkumu, druh práce, který se na univerzitu hodí 
mnohem  lépe než dílka  typu  „hodně  toho  změř  a  spočítej  a ono něco  vyjde.“ Pavlína měla  štěstí 
v tom,  že  po  technické  stránce  vlastně  skoro  všechny  nezbytné  práce  a  experimenty  vyšly,  což 
zdaleka není samozřejmé. Gen pro protein se povedlo správně zaklonovat, bakterie ho exprimují ve 
velkém množství  a  solubilní  formě,  izolovaný  protein  lze  připravit  ve  vysoké  čistotě,  je  stabilní, 
podařilo  se  připravit  proti  němu  avidní  a  specifickou  protilátku  a  v homologním  systému  giardie  i 
heterologním modelu kvasinek  je  lokalizován do mitochondrií.   Aby měl protein  ještě  tu  správnou 
předpokládanou biologickou aktivitu in vitro, když běžný BLAST search ani nenaznačí, o co by funkčně 
mohlo jít, to bychom toho chtěli na jednu diplomovou práci trochu moc. Potud je všechno v pořádku. 
Jistě  se  i  experimentálně  mohlo  a  snad  i  mělo  udělat  více,  například  pokusit  se  vyřešit 
problematickou  záležitost  potenciálního  místa  štěpení  na  N‐konci  proteinu  pomocí  Edmannova 
odbourávání,  měl  být  učiněn  pokus  o  Blue  Native  PAGE  s cílem  zjistit,  zda  je  protein  součástí 
nějakého komplexu, u izolovaného proteinu měla být stanovena jeho kvartérní struktura a mohlo se 
zkusit protein třeba s něčím kovalentně svázat, což by mohlo naznačit  jeho funkci. Co se ale udělat 
rozhodně mělo, bylo věnovat náležitou pozornost a úsilí  i  formě,  jakou  je tato příprava na vědecký 
spis  prezentována.  Stručný  literární  přehled  seznámí  čtenáře  s problematikou  mitochondriálních 
importních systémů a souvisejících procesujících peptidáz. Chyby a nepřesnosti oponent ihned odhalí 
ve  velestručných    pasážích  týkajících  se  jemu  bližšího  tématu  hydrogenosomů.  Nakládání 
s informacemi  z původních  prací  je  přinejmenším  selektivní,  autorka  si  z článků  vybere,  co  se  tak 
nějak spíš hodí a na druhou polovinu sdělení se zapomene  (např. práce Embley a Martin, Eukarytic 
evolution,  changes and  challenges). Některé  slovní obraty vzbuzují podezření,  že autorka netuší, o 
čem  píše  (např.  že  infekce  giardiemi  vyúsťuje  v narušení  malabsorpce  tuků,  nebo  že  dochází 
k maturaci mitochondriálně kódovaného cytochromu c oxidázy). Jazyková úroveň spisu je tristní, a to 
i na dnešní  smutné poměry. Na  formulační neobratnosti, nesrozumitelné  věty, hrubky, překlepy a  
chyby ve skloňování nemá ani cenu jednotlivě poukazovat. Snad jen, že používání výrazu „targetovací 
sekvence“  jsem  zakázal  vlastní  studentce  s tím,  že  lze  použít  několik  českých  ekvivalentů,  takže 
považuji  za  spravedlivé  na  to  poukázat  i  tady,  i  když  v tomto  případě  se  jedná  jen  o  podružnost. 
Podobně  jako  tvrdošíjné  setrvávání  na  psaní  jmen  českých  autorů  bez  diakritiky  (Dolezal,  Smid). 
Neúplné  či  chybné  jsou  legendy  popisující  obrázky  (ty  samotné  jsou  většinou  celkem  zdařilé).  Za 
mentální výpadek považuji označení dráhy na gelu slovem „žebřík“  či DNA cyklér za „PCR mašinu“. 
Obecně otravná, byť  stále nezbytná  (i  z praktických důvodů) kapitola Materiál a metodika  je noční 
můrou.  Nesrozumitelné  pasáže,  nereprodukovatelné  či  rovnou  nesmyslné  postupy  (fixace  teplým 
etanolem,  promytí  půllitrem  acetonu),  chybějící  popisy  postupů,  s nimiž  se  operuje  ve  výsledcích, 
chemikálie a kity neznámých výrobců, nevysvětlené zkratky atd. atp. zamořují celý text kapitoly. Jen 
namátkou, ATCC referenční číslo média pro kultivaci spironuclea není médium, ale prvok Cercomonas 
bodo. 

 Kapitola  výsledky  doprovázená  četnými  obrázky  shrnuje  úspěšné  prvotní  pokusy  zacílené  na 
produkci proteinu i neúspěšnou snahu o určení jeho biologické funkce, i s použitím sofistikovanějšího 
přístupu  využívajícího  jako  substrát  rekombinantní  protein  glutaredoxin.  Snad  jen  hned  někde 



v úvodu kapitoly mohlo být vysvětleno, proč je protein pracovně pojmenován peptidáza X. Chybné je 
tvrzení, že v Obr. 11 byla ověřena  lokalizace  IscS v cytosolu, podobně  jako že Obr. 15 dokumentuje 
distribuci  proteinů  v buněčných  frakcích. Na  str.  56  se  tvrdí,  že  peptidáza  X  je  přítomna  v matrix 
mitosomu,  zatímco na  str. 61  i  jinde  se píše,  že  je  to membránový protein. Co  si  autorka myslí o 
signálu  u  Tom  40,  hypotonický  pufr,  Obr.  18?  Jaká  je  velikost  His  tagu  a  eventuálního  linkeru 
připojeného k rekombinantnímu proteinu bez adresové sekvence (Obr. 10)?  

Diskuse  o  rozsahu  dvou  stran  v podstatě  shrnuje  výsledky  experimentů,  stručně  hodnotí  výsledky 
bioinformatických  analýz  a  zdůrazňuje  význam  kvalitní  protilátky  pro  další  potenciální 
experimentátory.    Vzhledem  k (nezaviněné)  absenci  funkčních  dat  a  fenotypu  u  úspěšně 
transformovaných kvasinek se s ní asi nedá o moc více dělat.  Více se naopak dalo dělat při používání 
různých  pohodlných  funkcí  textových  editorů,  jako  je  např.  automatické  vygenerování  obsahu.  I 
minimální pozornost věnovaná výsledku tohoto kliku myší by odhalila, že obsah nesmyslně obsahuje 
celou pasáž z metodiky věnovanou bod po bodu přípravě želatinového substrátu. Tento kiks by byl 
snad pochopitelný, kdyby autorka měla na sepsání práce několik hodin, a nikoliv rok nebo podobně 
luxusní dobu.  

Závěrem  lze  říci,  že Pavlína Vondráčková odevzdala práci,  jež dokládá,  že  zvládla  řadu pokročilých 
metod a postupů molekulární a buněčné biologie. S trochou štěstí, kdyby se podařilo stanovit aktivitu 
studovaného  proteinu,  mohla  mít  materiál  na  kvalitní  publikaci  v dobrém  časopise.  Že  se  to 
nepovedlo,  není  vina  její  ani  nikoho  jiného  a  je  to  koneckonců  úděl mnoha  potenciálně  slibných 
projektů.  Cílem  diplomové  práce  na  naší  katedře  je  naučit  studenta  základům  experimentálního 
řemesla a způsobům, jak výsledky intelektuálně zpracovat a správně formálně prezentovat. Zejména 
to poslední se tedy moc nepovedlo. Přesto doporučuji tuto práci k obhajobě s tím, že finální verdikt si 
dovolím navrhnout až po ústní prezentaci práce. 
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