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Posudek školitelky na diplomovou práci Anety Šmídové 
 

„Příprava a charakterizace neutrální trehalasy pro strukturní studie“ 
 

Diplomová práce Bc. Anety Šmídové je součástí projektu zaměřeného na 
studium mechanismu regulace kvasničného enzymu neutrální trehalasy Nth1 
prostřednictvím proteinů 14-3-3. Jedním z hlavních cílů našeho výzkumu je též 
objasnění struktury tohoto enzymu jak samotného, tak v komplexu s proteinem 
14-3-3. 

Hlavním cílem diplomové práce Bc. Anety Šmídové byl návrh, exprese a 
purifikace deseti různých konstruktů neutrální trehalasy pro krystalografické 
experimenty a dva s největší mírou exprese byly následně exprimovány a 
purifikovány ve větším množství. Dále Bc. Aneta Šmídová určila ideální pufr pro 
purifikace pomocí diferenční skenovací fluorimetrie (DSF), kde dané konstrukty 
vykazovaly nejvyšší teplotu tání. Následně exprimovala dva mutanty s mutací 
v aktivním místě D478A a E674A, ověřila enzymovou aktivitu obou konstruktů. 
Pomocí dvou nezávislých metod (DSF a mikrotermoforézy) byla potvrzena 
vazba trehalosy k jednotlivým mutantním formám v přítomnosti a nepřítomnosti 
Bmh1. Navíc pomocí mikrotermoforézy byly získány hodnoty disociační 
konstanty. 

Vybrané konstrukty byly rovněž úspěšně krystalovány. Nth1 180-751 byl 
úspěšně krystalován bez přítomnosti trehalosy, konstrukt Nth1 153-751 byl 
krystalován v přítomnosti i nepřítomnosti trehalosy.  

Diplomová práce Anety představuje důležitý krok v našem projektu, který 
je zaměřen na krystalografii enzymu neutrální trehalasy. Její výsledky budou 
zahrnuty v nyní připravované publikaci s oběma vyřešenými strukturami 
enzymu.    

Bc. Aneta Šmídová se během práce na své diplomové práci stala 
součástí naší laboratoře a na svém projektu pracovala s velkým zájmem a 
trpělivostí. S prací Anety jsem byla velmi spokojena, dokonale zvládla celé 
spektrum metod molekulární biologie, proteinové biochemie a krystalografie. 
Ukázala, že dokáže pracovat velmi pečlivě a samostatně.      

Myslím si proto, že diplomová práce Bc. Anety Šmídové splňuje všechny 
požadavky kladené na diplomovou práci a plně ji doporučuji přijmout k obhajobě 
a klasifikovat známkou výborně. 

      

 

V Praze dne 29. 8. 2016        RNDr. Veronika Obšilová, PhD. 

 


