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Školitelský posudek  diplomové práce Heleny Jindrové „Charakterisace proteinu 

Naaladase L2“  

 

Diplomová práce  Heleny Jindrové se zabývá homologem nádorového antigenu 

specifického pro prostatu (prostate specific membrane antigen, PSMA), který je v literatuře 

uváděn pod historickým (a nevhodným) názvem Naaladase L2.  

Nádorový antigen PSMA má několik různých „tváří“:  je exprimován v prostatě, je to 

neuropeptidasa  přítomná v  astrocytech lidského mozku, a funguje jako folyl-hydrolasa 

v tenkém střevě. Na druhou stranu vůbec netušíme, jaká je jeho pravá funkce v růstu nádorů. 

Řada nepřímým důkazů naznačuje, že by se mohlo jednat o receptor dosud neznámého 

ligandu.  

Tento protein  má řadu homologů i ortologů a některé z nich studujeme v naší 

laboratoři. Děláme to ze dvou důvodů: některé z nich mohou mít a mají zajímavou, novou 

funkci (nedávno publikovaný homolog Naaladase L byl odhalen jako aminopeptidasa 

z lidského střeva). Jiné nám zase mohou napovědět, jaká je „skutečná“  role PSMA v prostatě 

i při růstu nádorů. To byl také důvod, proč jsme se pustili do přípravy rekombinantní formy 

proteinu Naaladase L2 – tento protein má totiž podle predikce nezvykle dlohou intracelulární 

doménu, která by mohla  interagovat s buněčnými proteiny. 

Výsledky práce Heleny Jindrové jsou shrnuty v její diplomové práci a já je zde nechci 

a nemám opakovat. Rád bych jen dodal, že  Helena pracovala s nadšením, velmi samostatně a 

spolehlivě, dokázala velmi inteligentně plánovat své experimenty a velmi kriticky je hodnotit. 

Během práce v mé laboratoři si osvojila celou řadu metodik (od molekulárně biologických, 

jak RT-PCR, isolace nukleových kyselin, klonování rekombinantní DNA) po biochemické 

(exprese a purifikace proteinů, enzymová kinetika, imunochemické metody) až po fyzikálně 

chemické (fluorescenční spektroskopie, gelová permeační chromatografie, krystalisace 

proteinů a základy řešení jejich struktury). Považuji ji za velmi dobře připravenou pro další 

vědeckou práci, pro kterou se rozhodla. 



Jsem přesvědčen, že diplomová práce Heleny Jindrové splňuje všechna kritéria pro 

absolventskou práci magisterského studia na PřF UK, hodnotím ji jako školitel „výborně“, a 

plně doporučuji k dalšímu řízení. 

 

 

 

V Praze, 20.5. 2015     Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.   


