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Oponentský posudek bakalářské práce 

Autor: Kateřina Totzauerová 

Název: Faktory ovlivňující štěpení proteinů trypsinem v shotgun 

proteomických experimentech 

Enzymatické štěpení hraje klíčovou úlohu v převážné většině proteomických analýz a 

trypsin se stal díky svým vlastnostem nejčastěji používaným enzymem pro tyto účely. 

Předkládaná rešeršní práce se zabývá podmínkami použití trypsinu obzvláště za účelem 

použití v shotgun proteomických experimentech. 

K předkládané práci mám následující připomínky, resp. dotazy: 

– str. 11, Tab. 2: „2-nitro-5thikaynobenzoát“ → „2-nitro-5-thiokyanobenzoát“ 

– str. 14, Obr. 4: proměnlivá velikost fontu v popisu tabulky 

– str. 16, ř. 25–26: „Poměr mezi identifikovanými peptidy a identifikovanými 

semitryptickými peptidy byl nejnižší…“ – zde má být pravděpodobně uvedeno „… 

nejvyšší…“ a podobně dále 

– str. 16, ř. 27–28: není semitryptický peptid spíše peptid, který vznikl na jednom konci 

specifickým štěpením a na druhém konci nespecifickým štěpením? (To nikterak 

nevylučuje skutečnost, že bývají častěji detekovány peptidy s nespecifickým štěpením na 

N-konci.) 

– str. 18, ř. 24: místo aminokyseliny „glutamin“ zde má pravděpodobně být uvedena 

„kyselina glutamová“ 

– str. 20: bylo výsledkové zlepšení při použití tlakových cyklů výrazné? Tj. vyplatila by 

investice do pořízení experimentálního tlakového zařízení pro digesci? 

– str. 20, ř. 6: „…u metody a nanočásticemi…“ → „…u metody s nanočásticemi…“ 

– str. 25, ř. 25: bylo by vhodné sjednotit používání názvu „methanol“ 

– str. 25, ř. 33: „kap, 3.1.3“ → „kap. 3.1.3“ 

– str. 31, ř. 9: „hydrogenuhličitan amonný“ – malý font 

– str. 31, ř. 11: „katiotově-“ → „kationtově-“ 

– str. 31, ř. 31: „Kyselina aspartová“ → „Kyselina asparagová“ 

– str. 35, ref. 36: „Analytical chemistry“ → „Analytical Chemistry“ 

– Jaké podmínky (resp. jaký protokol) byste doporučila pro shotgun proteomický 

experiment vzorku lidské plazmy? 

Přes uvedené připomínky předkládaná práce splňuje stanovené cíle zadání. Zpracovaný 

přehled literatury je v přiměřeném rozsahu a dodržuje citační normy. Obsahová a formální 

stránka práce je až na několik drobných výjimek v pořádku. Téma práce je celkově dobře 

rozvržené a pokrývá vhodně danou problematiku. Proto doporučuji předloženou 

bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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