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Lenky Maršákové
Přístupovécesty k aktivnímu místu cytochromů P450
Bakalářská práce L. Maršákové se zabývá zajimavou otázkou přístupu substrátů k aktivnímu místu v
rizných formách cytochromů P450. Přestože je v současnosti k dispozici j iŽ ce|á řada údajůo krystaloqých
strukturáchrůznýchforemtěchto enzymů,nenístáleplnějasné,jakéjsoucestypřístupusubstráfuakudypo
reakci opouštějí aktivní místo enzymu produkty enzymové reakce. Proto jde o téma aktuální a dostatečně
odborně ''nosné''' a jsem přesvěděen, že práce na něm obohatila kolegyni Maršákovou o řadu noých
poznatků a znalostí a z tohoto pohledu bezesporu splnila účel'jaký mají BP obecně.
Práce (63 str. textu, 24 obr.), má charakter přehledu stavu problematiky s využitím jak literárních
údajů,tak vlastního zpracováni (vizla|izace resp. strukturálního rozboru) existujících krystalografických dat
(PDB filů). Při jejím vypracování se L. Maršáková musela do hloubky seznámit s používaným programvým
r,ybavením pro tyto úkoly i dostatečně zv|ádnout jeho praktické použití.Práce prokazuje, Že se jí to vcelku
dobře podaři|o, aže se orientuje i v dosti spletité literatuře, tykajícíse P450 enzymů.

Z hlediska hodnocení bych odlišil tři roviny:
1. Celkové zpracováni práce, jeji jazyková a formální úroveň jsou podle mého soudu uspokojivé, ačkoliv
jasně ukazují na ''nováčkovskou daň'', kterou musela autorka zapLatit (drobnější neobratnosti v
typografickém a grafickém řešení'formulační nepřesnosti). Výraznějšívýhrady mámk jazykové stránce množstvígramatických a stylistických ''překlepů'' Se mi zdá dosti veliké, téměř jistě je způsobeno také
překládáním podkladů z angličtiny. V souvislosti s tím ve mně stá|e výrazněji krystalizuje názor, Že
bakalářské práce by měly být povinně sepisovány v českémjazyce, protože tuto dovednost považuji za
nedílnou součást požadavkůpraxe na naše absolventy. Nechci touto otázkou a diskusí k ní ovšem zdržovaÍ
průběh obhajob a v dohledné době se chystám podobně formulovaný návrhpředložit katedře k posouzení.

2,Kva|ita obecných částíúvodu o metodách studia struktury. Zdebych měl řadu v'ýhrad, je ovšem třebavzit
v úvahu' že autorka je ''obětí'' curricula, které kurs o pokročilejšíchmetodách (kde jsou alespoň zběžně
probírány i metody, jimiž se zabývá BP) posunuIo aŽ do magisterského studia. Přesto si myslím' že mohla
vyhledat poněkud solidnější poučenív literatuře' mnohé formulace použitév práci jsou zjednodušeny ažna
hranu přijatelnosti.

3. odborná úroveň a kvalita zpracování částí,věnovaných P450. K té mám minimální qýhrady a považuji
ze výbornou, zejména s přihlédnutím k ''odbornému stáří'' autorky.
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Své připomínky jsem vyznaěi| do textu BP a podrobně probral s autorkou; nejsou natolik zásadní,
abych povaŽoval zanutné, věnovat se jim jednotlivě v rámci obhajoby. K práci mám následující dotazy:
1. Jaký je význam pojmu oxidasy se smíšenou funkcí (''mixed function oxidase''), kteý autorka uvádí v
úvodníčásti (str. 8). K ěemu se vztahuje ''smíšená funkce''?

2. Ke str. 28: Mohla by autorka podrobněji rozvést tvrzení, že,,vzh|edem k vlastnostem membrány |ze

předpokládat, že úseky zanořené ... musí být převážně ... z hydrofobních aminokyselin''? Jaký je
prostředí membrány na strukturu integrálních membránoqých bílkovin?

Zánérz autorka prokázala schopnost samostatně přistupovat k řešení odborných
doporučuji předloženou BP k oD'hajobě a k dalšímu řízení.
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