
Posudek školitele bakalářské práce Tomáše Kučery

Tomáš Kučera pracuje na tématu mecharrismu rczpoznávaní proteinových prekurzorů
mitochondriální procesující peptidasou (MPP) od podzimu roku 2005 ana jaŤe letoiního roku
na toto téma dokončil svoji bakalářskou práci. Jak byvá obvyklé, její experimentální část
předstaluje pouze drobný díl celkového směřování skupiny. I v tomto případě se jedná o dílčí
podpůrnou práci v rámci rozsáhlého projektu. Splněným zadáním piá." bylo připravit
vektorový konstrukt pro přípravu chimérního proteinového substrátu MPP sl.oŽóného
z maturované sekvence kvasinkové malátdehydrogenasy (MDH) se štěpitelnou presekvencí
pocbázející z vodního melounu. Tento hybridní proteinový prekurzor bude jedním ze série
substrátů MPP odvozených od téhoŽ proteinu MDH s rozdílně dlouhými odštěpitelnými
presekvencemi. Pokročilými technikami fluorescenční spektroskopie bude testoviína
hypotéza, že právě rozdí|ná délka presekvence určuje rozsah vzájemného pohybu dvou domén
jedné z podjednotek MPP, která je zodpovědná za rozpoznání substrátu a jeho vtažení d,o
dutiny enzymového diméru'
Zadání experimentální části umoŽnilo Tomáši Kučerovi projít vcelku širokým spektrem
základních molekulárně genetických metodik v oblasti práce s DNA a získat obecně
vyuŽitelné experimentální dovednosti. Vzhledem ke kontinuitě práce na budoucí diplomové
práce si student v krátké době podobně osvojí i práci s rekombinantními proteiny. Ač student
experimentálně pracuje ve skupině jen krátce, je zŤejmé, že je zručný a také Že dobře rczumí
širším souvislostem své práce.
To samé lze soudit o jeho schopnostech, které ptokáza| při přípravě a sepisování teoretické
části práce . Je zřejmé, že je schopen samostatně zpracovat ne právě jednoduch é téma a dobře
spojovat poznatky z rŮznýclt literárních zdrojů. Jako školitel jsem měl moŽnost posoudit nejen
výslednou formu bakalrířské práce, ale i její pracovní verui. Její logická stavba byla v podsiatě
bezchybná. Patmé bylo i zaujeti problematikou a autor se 

'nuŽil 
o vlastní podarrí a intórpretaci

možného mechanismu funkce studovaného enzymu. Většinou skutečně uýto.;etro vyjadiování
ku prospěchu a srozumitelnosti ptáce, což svědčí o jazykových předpoktáaecn autora i o jeho
inteligenci. Právě schopnost samostatnosti a vlastní orientace i dovednost jednojuše'
srozumitelně prezentovat podstatu studované problematiky kultivovaným jazykem je pro mě
velice milým překvapením. Mám zkušenosti s vedením více neždesítky stúaentri (diplómantů
i doktorandů) v několika posledních letech, takže vím, že to zda|eka není samoiřejmostí.
Spíše výjimkou. Tomáš Kučera se dokáŽe ptát školitele i dalších spolupracovníků, pókud 'ipotřebuje něco ujasnit, nemá komunikační bariéry při jednarríctr slinyrni osobami je velmi
dobře přijímrín spolupracovníky. Celkově mohu shrnout, že Tomáí Kučera je talenřovaným
studentem a od jeho dalšího pokračoviíní v naší skupině na tématu diplomové-práceočekávám
přínos jak pro jeho osobu, tak pro cďop$gpinu.
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