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Studentka Jana Micha|ová vypracova|a SVou dip|omovou práci na dvou
pracovištích: na katedře biochemie Přírodovědecké faku|ty Univerzity Kar|ovy, á V
|aboratoři studia mo|eku|ární struktury Mikrobio|ogického ústavu AVČR. Předk|ádaná
dip|omová práce se zabývá mapováním interakcí membránového proteinu cytochrom
P-450 2B4 a jeho katalytických partnerů jaterního monooxygenasového systému
krá|íka obecného.
Téma membránového monooxygenásového systém u je přeh |ed ně zpracováno
V úvodníkapito|e spoIu metodikou hmotnostní spektrometrie a chemických
modifikačníchtechn ik.
Da|šíčást je věnovaná pouŽitým metodám. Pro přehlednost jsou metody
izo|ace membránových proteinů cytochromu P-450 2B4, NADPH:P-450
oxidoreduktasy a cytochromu b5 uvedeny v kapito|e výs|edky. JiŽ samotné mnoŽství
pouŽitých biochemických metod a metodických přístupů naznačuje čas věnovaný
studentkou na Vypracování předk|ádané diplomové práce. Následují v|astní výsledky
optima|izace kompatibi|ity proteinových preparátů a jejich enzymové aktivity spo|u s
podmínkami pouŽitými pro chemické sít'ovací reakce. Dů|eŽitým krokem by|o nejen
skIoubení podmínek reakce s minimá|ním ovIivněním enzymové aktivity, aIe i
odstranění všech s|oučenin pouŽitých v průběhu ce|é izo|ace proteinů, které mohou
interferovat při modifikační reakci (např. pouŽité detergenty)'Ze získaných výs|edků
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rekonstituovaném systému pro tvorbu heterodimeru a kvantitativní i kvaIitativní
ov|ivnění interakce přídavkem jednot|ivých substrátů síťovaných enzymů. Zde bych
chtě| poděkovat Doc. Marii Stiborové za radu a podnětnou diskusi, která pomoh|a k
překonání krizového období a přispě|a ke zjištění dů|eŽitosti cytochromu bs a
vzájemnému dop|nění s výs|edky metabo|ických studií získanými v její |aboratoři'
Metody hmotnostní spektrometrie, které dip|omantka vyuŽi|a pro identifikaci
studovaných proteinů, vyŽadují nejen ve|kou peč|ivost, čistotu a standard |aboratorní
práce, a|e kladou i vysoké nároky při obs|uze pouŽitých přístrojů a interpretaci
získaných dat.
Dip|omová práce je sepsaná přeh|edně, jasně a stručně. Diplomantka
prokáza|a jak schopnost práce s |iteraturou, tak schopnost presentace získaných
výs|edků a jejich interpretaci. Zde bych mohI jen vytknout jistou počáteční
nekoncentrovanost diplomantky při v|astním sepisování práce.
Pod|e mého názoru předk|ádaná práce Jany Micha|ové sp|ňuje poŽadavky
k|adené na diplomovou práci na katedře biochemie, doporučuji jí k obhajobě a
navrhuji její hodnocení stupněm výborně'
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Dr. Miros|av Šu|c
katedra biochemie PřfUK

