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Posudek školitele na bakalářskou práci Jany Pospíšilové nazvanou ,,Studium stability
rekombinantnÍch forem receptorů přirozených zabíječských buněk spektrofotometrickými
metodami"

Bakalářská práce Jany Pospišilové se zabýva7a alctuální a pro naši laboratoř velmi důležitou problematikou
přípraly rozpustných forem receptorů přirozených zabíječských buněk nazvaných NKR-P1A a NKR-P1B
v kvalitě, která by umoŽnila je;ich wýzkum modemími metodami strukturní analýzy proteinů s r,ysokým
rozlišením, jako je proteinová krystalografie a NMR. Výše uvedené metodiky přitom kladou mimořádné
náro$z na r,ysokou čistotu, r'ysokou rozpustnost a r,1'nikající dlouhodobou stabilitu připravovaných proteinů.
Přípravou odpovídajících preparátů receptorů NKR-P1A a NKR.P1B se proto zabýva\o v naší laboratoři již
několik doktorandů a mladších vědeckých pracovníků po dobu několika let, nebyly však získány téměř
žádné pozitivní ýsledky. Bylo proto ďejmé, že doposud používané postupy pro přípraw těchto proteinů
v sobě sloývají zásadni a obtižně překonatelné problémy, a že bude nezbytné se celým problémem Znovu
zabývat od úplného začátku. Rozhodl jsem se proto k této zásadní práct lyužit dvou studentek bakalářského
studia, Jany Pospíšilové a Alžběty Davidové.

Jana Pospíšilová prokázala společně se svojí kolegyní, a posléze i v naprosto samostatné práci mimořádné
znalosti, píli a pracorrní nasazení, a po někteých počátečních neúspěších se začaly rychle dostavovat i
zajímavé wýsledky' S použitím literámích údajů a někter'ých předchozích zkušeností z naší laboratoře se
kandidátce podařilo získat miligramová množství kvalitně poskládaných a biologicky aktir'ních receptorů
obou ýše zmíněných isoforem, a produkční protokol nakonec optimalizovat tak, že se dařilo ziskávat
proteiny dlouhodobě biochemicky stabilní i při zr,"ýšených teplotách (37 .C). Ziskané proteiny se jevily
homogenní a intaktní při r,yšetřování SDS elektroforesou, hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením
pak umožniia jednoznačně potwdít identitu získaných preparátů. Jana Pospíšilová se dále zásadním
způsobem zaslouž1la o \yplacování velmi rychlé metody pro odhad stabiliý získaných preparátů, a to
měřením UV absorbčních spekter za rtvných teplot ve spektrofotometru s termostatovanou kyvetou'

Ziskané ýsledky Jana Pospíšllová zpracovaia do předkládané bakalářské práce. Její úvod je veimi
ílustratir,ní i pro nezasvěceného čtenáře, kterého uvádí jak do odbomé problematiky receptorů imunitního
systému. PouŽité metody jsou popsány podrobně, a umožňují případnou reprodukci prováděných
experimentů. Zajimavé qýsledky zmiňované ýše jsou prezentovány přehlednou fornou. Práce je uzavŤená
diskusí nastíňui ící perspektir,u dalšího výzkumu.

Vzhledem k \.ýše uvedeným okolnostem se domnívám' že předkládaná bakalářská práce nejen splňuje, ale i
daleko překračuje oblyklé požadavky, a doporučujiji proto k obhajobě.
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