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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: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Thuy Duong Nguyen vypracovala svou diplomovou práci 
v rámci projektu Erasmus na University of Gothenburg, Institute of Biomedicine, Department 
of Medical Biochemistry and Cell Biology pod vedením Prof. Susann Teneberg. Cílem 
diplomové práce byla izolace a charakterizace gangliosidů, které jsou rozeznávány H. pylori 
SabA adheziny. 
Diplomová práce je psaná v anglickém jazyce prakticky bez chyb a překlepů. Autorka po 
obecném úvodu charakterizuje H. pylori, zabývá se epidemiologií, patogenezí, diagnózou a 
komplikacemi při infekci H. pylori. V experimentální části se zábývá chromatografickým 
čištěním gangliosidů, vazbou H. pylori na jednotlivé frakce a jejich strukturní analýzou.  
 
Dotazy a připomínky:  
K práci mám následující dotazy plynoucí z textu práce: 
str. 12 - proč jste jako materiál pro izolaci gangliosidů zvolili právě kyselé frakce jaterních 
metastáz plicního karcinomu - je z literatury známo, jestli jde použít i jiný materiál?  
str. 15 - můžete vysvětlit chemotaxi H. pylori na základě gradientu pH? 
str. 31 - píšete, že pro purifikaci glykofosfolipidová frakce z metastáz byla použita sloupcová 
chromatografie s většími a posléze s menšími částicemi - nešlo použít rovnou účinější 
systém? na základě čeho jste volila mobilní fáze? měl obsah KCl zásadní vliv na 
chromatografii? 
str. 32 - proč se HPTLC desky vyvíjely před nanesením vzorku methanolem? 
str. 35 - pro strukturní analýzu jste používali lineární iontovou past a pracovali v negativním 
módu - proč? Dávali látky signál i v pozitivu? Používali jste pro vyhodnocení hmotnostních 
spekter nějaký software?  



str. 36 - 38 - jak se zapisují ionty v MS? jak jste poznali, že se jedná o ionty s nábojem 2-? na 
obr. 9 píšete, že se jedná o MS2 spektrum iontu 758 - proč jsou ve spektru vidět i ionty 
s vyšší molekulovou hmotností? Proč u frakce II není v práci uveden chromatogram a MS 
spektra? 
str. 42 - píšete, že byla pozorována interakce s protilátkou ve všech frakcích - obr. 13C dráhy 
2-6 jsou v 1 a 2; 3 a 4, 5 a 6 stejné látky? 
Celkem byly izolovány tři látky - píšete, že je třeba ještě další purifikace - je z to k potvrzení 
struktury - jakými technikami?  
 
 
Závěrem chci říci, že diplomová práce Thuy Duong Nguyen je zpracována na velmi vysoké 
úrovni a jako taková naprosto splňuje náležitosti kladené na tento typ prací a můžu ji vřele 
doporučit přijmout k obhajobě. 
 
 
 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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