oponentský posudek na diptomovou práci Zdeňky Drastichové
V diplomové práci namané ''Aplikace 2D elektroforesy pro rozlišení proteinového
na 55 stranách
složeníbuněk Hnrjqs. Vliv dlouhodobé hormonální stimulace'' se autorka
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hormonu při dlouhodobé expózice na obsah G-proteinů třídy Gqrrr. Kro'mě
rozpoznávajících Gmap protůmu buněk metodou,,Western blotting.., s vyuŽitím protilátek
vizualizace
metodik
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Při práci na tomto tématu projevila autorka schopnost dobře se orientovat
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problematice úlohy ó-proteinů třídy Gqlrr v procesu buněčnésignalizace.
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kvalitním teoretickém i
póměrně jednotvárn á. Témai zpracovitní diplómov é práce svědčío
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práci dospěla.
presentovány formou obrázků a tabulek, znichŽ je zÍejmé,k čemu autorka v
Ťextový doprovod je většinou dostatečný. Diskuse je adekrrátní získaným výsledkům.
prac'e obsahuje
Součásií p.á.. je tLavet sumarizující dosažené výsledky. Diplomová
je
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Z hlediska odbomé úrovně azpracováripředkládanou práci hodnotím
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K práci mám následující připomínky:
1. V práci se objevuje laboratorní,,slang.. napŤ. gradientítko (str.29,

odst. 3), stočen (str.

signální
jindy
transdukce ('í'. olá nejednďnosl při psaní anglických výrazi_ někdv kurzívou,
v závorce.další formáiní připomínka je k zápisu binomické nomenklatury bakterií
k popiskům
např. ,,Vibrio cholerae.. (sir' 7), ta. má být správně použita kurzíva, a
préjatýcrr obrázků (v oddíle Úvod), kde zůstal anglický text.
(odd. zkratky),
34, posl. odsi';, anglikanismy např' detergent-nerozpustný

je nesprávně používámvýraz,,molekulováváha,, ve smyslu relativní
molekulové hmotnost a ,,metyl, etyl.. v chemických názvech.

2. V celé práci

3.

Ze závaŽnějších opomenutí musím upozornit na zřetelně chybný údaj o hmotnosti
bromfenolové modři pro přípravu vzorkového pufru (str. 33) a nesrozumitelný údaj
v rozměru [Vh]' kteý má asi vyjadřovat časový interval, během něhož bylo
aplikováno při IEF příslušnénapětí (str. 34). Dále nelze souhlasit s furzením, že ,sJrea
solubilizuje arozk|ádá většinu proteinů.. (str. 29, dole) nebo ,,značeni radioisotopem
neboli autoradiografie" (str.32, odst. 3).

K autorce diplomové práce mám následujícídotazyz

1.
2.

Co je míněno formulací ''Immobilin je redukovaná kyselina nebo báze', na str.29?

2D elektroforese předcháze| precipitační krok (použitíTCA). Nedocházelo tímto
postupem ke ztrátě proteinů, vč. Vámi sledovaných G-proteinů? Byla nějak
vyhodnocena úěinnost precipitace?

3.

Jakým způsobem byl kalibrován skener a program pro vyhodnocení intenzit
proteinových stop ve 2D proteinových mapách, které presentujete v Tab. l-2?

4.

Proč byly pro studie buněčnésignalizace použity buňky lidských ledvin? Nemohou
provedené transfekce buněk směřující k vysoké expresi lidského receptoru pro
thyreoliberin a myšího Gtto Proteinu zastřít čivážněpozměnit přirozený proces
přenosu signálu vč. navození desenzibi|izace po aplikaci testovaného hormonu? Jak se
podle Vás lišípřenos signálu v buněčnélinii od situace v přirozené tkáni sestávající
ztýchž buněk?

Podle mého názoru předkládan á práce vyhovuj e požadavkům kladeným na diplomové
práce aproto doporučuji, aby byla přijata k obhajobě.
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