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Posudek školite|e na bakalářskou práci Barbory Hanákové nazvanou ,,Identifikace proteinů
mitochondriálního dýchacího řetězce hmotnostní spektrometrií..

Bakalářská práce Barbory Hanákové se zabývá aktuální problematikou identifikace proteinového složení
enzymatických komplexů mitochondriálního dýchacího Ťetězce' Poruchy určitých enzymů a jiných
proteinových komponent těchto komplexů mohou vést k závažným wozeným onemocněním, která jsou
v současné době předmětem aktir,ního studia biochemie, fyziologie a biomedicinshých oborů. Pro usnadnění
těchto studií na lidském materiálu, kteý je velmi vzácný aobtižně se získává, by|y již r,yvinuty i adekvátní
zviÍeci modely, tj ' myši u nichž byly geny pro některé kitické proteiny mitochondriálního dýchacího řetězce
výazeny genovou delecí (tzv. knockout myši). Právě analýzou mitochondriálních proternů u myší s delecí
proteinu pro SURFI protein se zabývala kandidátka v předložené bakalářské práci.

Experimenty prováděla Barbora Hanáková v návaznosti na ýše diskutovanou problematiku řešenou
v laboratoři Prof. Houšt'ka na Fyziologickém ústal'Lr AV ČR, tato laboratoř byla též odpovědn á za zajištěni
ýchozího experimentálního materiáLu, a jeho zpracování do formy gelu po separaci jednotliqých
proteinoých komplexů technikou modré natirmí elektroforesy. Za analýzu jednotlivých proteinů ve
r,ytipovaných proteinoých komplexech byla jtž zoďpovědná přímo kandidátka, která při ana|ýze
postupovala pod vedením školitele-specialisty Mgr. Peka Pompacha. Přestože zajimavé wýsledky nakonec
přinesl pouze jeden z mnoha anaIyzovaných proteinoých kompiexů, bylo identifikováno množství
relevantních proteinů ze superkomplexů v zonách 3 a B, které obsahovaly hlavně proteiny obsaŽené
v mitochondriálních dýchacích komplexech I a III' Práce je tak pro ýzkum mitochondriálních proteinoých
komplexů zajimavá ze1ména z metodického hlediska, a lkazuje další cestu pro detailněj ši analýzu změn
ovlivněných u SURF] myší genovou delecí.

Při zpracování qýsledků do předkládané bakalářské práce postupovala bakalářka Hanáková velmi
samostatně, a odevzdala práci v talďka bezchybné podobě. Úvod je velmi ilustratir,ní i pro nezasvěceného
čtenáře, kterého uvádí jak do odborné problematiky mitochondriálních proteinových komplexů, tak také do
metodického pozadí hmotnostní spektrometrie. PouŽité metody jsou popsány podrobně, a umožňují
případnou reprodukci prováděných experimentů. Práce přináší Ťadu zýimaých qýsledku' které jsou v ní
prezentovány přehlednou fotmou. Práce je uzayŤená diskusí nastiňující perspektir,u dalšího ''ýzkuriru'

Vzhledem k ýše uvedeným okolnostem se domnívám, že předkládaná bakalářská práce nejen splňuje, ale i
daleko překačuje obvyklé požadavky' a doporučuji ji proto k obhajobě.
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