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II. Posudek oponenta 

 

Předložená diplomová práce navazuje na dlouholetý výzkum prof. Dršaty a Dr. Boušové na katedře 

biochemických věd. Zabývá se sledování vlivu vybraných glykačních činidel (methylglyoxal, glyceraldehyd, 

fruktosa a glukosa) na strukturu a funkci cytosolického enzymu glutathion-S-transferasy (GST). Diplomantka 

zkoumala vliv různých glykačních činidel na katalytickou aktivitu GST a obsah primárních aminoskupin 

pomocí kolometrických metod, na konformaci GST pomocí vnitřní fluorescence a cirkulárního dichroismu 

(CD), na vznik AGEs pomocí fluorescence a techniky MALDI-TOF, na elektroforetickou mobilitu GST pomocí 

nativní elektroforézy a na vznik cross-linků pomocí techniky SDS-PAGE/Western blotting. Měření CD spekter 

a techniky MALDI-TOF bylo provedeno ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR.  

Práce má celkem 120 stran včetně přílohy. Je napsaná přehledně a formálně je rozdělena do deseti kapitol. 

Teoretická část tvoří asi jednu čtvrtinu práce a zabývá se problematikou neenzymové glykace proteinů a 

principy některých metod využívaných pro stanovení AGEs. V experimentální části popisuje autorka stručně 

a jasně použité metodiky. Dosažené výsledky jsou přehledně zpracovány do grafů a tabulek. V diskuzi jsou 

všechny získané výsledky pečlivě zhodnoceny a interpretovány. Seznam použité literatury včetně 

elektronických informačních zdrojů zahrnuje 73 odkazů. Cíle práce jsou jasně a srozumitelně formulovány a 

závěry korespondují s těmito vytčenými cíli.  

Diplomová práce působí příznivým dojmem a je pečlivě zpracována. Významně přispívá k poznatků o vlivu 

vybraných glykačních činidel na průběh neenzymové glykace GST, což dokazuje i kopie přiložené publikce, 

kde je studentka spoluautorem.  

K práci mám pouze jedinou připomínku. Měření vnitřní fluorescence bylo použito pro sledování změn 

konformace GST. Fluorescence byla měřena jen při jednom bodu (λex/λem = 295/386 nm), při kterém sice 

docházelo k lineárnímu zhášení fluorescence, nicméně z toho lze usuzovat spíše na možnou interakci mezi 

GST a glykačním činidlem, která nemusí vyvolávat konformační změny proteinu. Pro určení změn 

konformace bílkoviny vyvolané studovanýcmi glykačními činidly by bylo vhodnější proměřit průběhy 

fluorescenčních spekter bez a po přídavku glykačního činidla (nejlépe o nejvyšší použité koncentraci) a 

konformační změny posuzovat z hlediska posunu k nižším či vyšším vlnovým délkám. Navíc konformační 

změny pomocí cirkulárního dichroismu nebyly prokázány.  

Výše uvedené přípomínky nijak nesnižují vysokou úroveň práce. Předložená práce splňuje požadavky 

kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k závěrečné obhajobě. 
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