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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
 
Cílem experimentální diplomové práce Jana Ćwierze, která byla vypracována v rámci 
programu Eramus, bylo studium úlohy dvou lysinů na pozicích 173 a 174 
v transmembránových doménách receptoru P2Y12 v rozpoznávání modelového agonisty 2-
MeSADP. Byly připraveny CHO buňky s mutantními variantami receptorů, kde jeden nebo i 
oba dva lysiny byly nahrazeny alaninem. Míra exprese byla sledována pomocí konfokální 
mikroskopie a změny vaznosti pak pomocí standardní luciferázové reportérové eseje. Oproti 
teoretickým předpokladům, experimentální výsledky neprokázaly signifikantní rozdíly ve 
vaznosti mutovaných receptorů v porovnání s wild-type kontrolou. 
 
Jedná se o zajímavou diplomovou práci na klinicky velmi významné téma. Práce je kvalitně 
zpracována a napsaná vynikající angličtinou prakticky bez překlepů. Cíle práce byly jasně 
definovány a beze zbytku splněny. Prezentované závěry práce jsou plně podloženy 
výsledky. 
 
Dotazy a připomínky:  
Metodická část je místy až zbytečně podrobná; často je psána formou návodu (např. včetně 
zbytečných údajů o zapnutí časomíry...) 
Pro snadnější porovnání vlastností jednotlivých variant receptoru by bylo vhodné vynést 
CRC křivky na jeden graf. 



Byl, kromě odlišnosti v náboji oproti bazickému lysinu, ještě nějaký jiný důvod pro výběr 
alaninu jako aminokyseliny pro tvorbu mutantních variant P2Y12 receptoru ? 
 
 
   
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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