
oponentský posudek na doktorskou disertační práci Mgr. Milana Maděry:

,,Ďevelopment of Methods for High-Throughput Enrichment of Glycoproteins and

btycopeptides Employing Multiple Lectin affinity Chromatography/Tandem Mass

Spectrometry".

Předkládan ápráce byla vypracována pod společným vedením profesoru Karlovy

Univerzity a Univerzity v Bloomingtonu, kde ve skupině Prof. Novotného proběhla

experimentální měření. Tento, ,. ČR ne zcelaběžný, způsob studia má pro studenta řadu

nepochybných výhod, vedoucí ke kvalitní disertační práci. Kromě zvládnutí odbomé

stranryumoŽňuje studentovi také nabý jinak nenahraditelné mezinarodní zkušenosti a

navíc nutí ke zvládnutí angličtiny na úrovni jen těŽko dosažitelné domácím studiem. To

je patrné i na předlo žené práci, která byla napsána v angličtině. Tradičně pojatý text
",u|ínáso1idním 

přehledem studované problematiky s odkazy na více než stovku pŤeváŽně

nedávných dů1ežitých prací. Je popsána jak biochemická stránka glykoproteomiky' tak i
základní instrumentální systémy vhodné pro analýzu glykoproteinů.

V závěru kapitoly 
',Úvodo. 

je jmenováno pět hlavních cílů práce:

1. opttmalizace imobilizace lectinů na vhodný sorbent

2. ověření vazebné účinnosti připravených sorbentů

3. Připojení lectinových afinintích kolun k ESI-MS
4. off-line implementace 4 různých lectinových kolon do vícerozměrného

separačního LC-MS/MS systému
5' Konstrukce automatizovaného vícerozměrného separačního LC-MSA4S

systému

V předposlední části jsou formouzávěrishrnuty výsledky experimentá|nípráce,
jejímŽdosavaáním výsledkem jsou tři vědecké práce,které jtž vyšly, nebo prošly

recenzním Ťízenímmezinárodních vědeckých časopisů. Tyto publikace tvoÍí závěrečnou

kapitolu (Appendix) předkiádané práce. Letmý pohled na WoS odhalí Že další

pobliku.., související s řešenou tematikou a na které uchazeč spoIupracoval, vyšla

v tomto roce. V předkládané disertačníprácívšak není zahrnuta. KÍátká spojovací

kapito1a (3) srozumitelně spojuje výsledky jednotlivých publikací do kompaktního

togicteno óe1ku. Ve shoděi úvodním záměremlze výknuté cíle práce zhodnotit jako

zcěla splněné. Tento způsob prezentace osobně považuji za nejvhodnější' protožeukanqe

vr,voj autorovy vodecké práie azátoveívylučujejakékoliv pochybnosti o kvalitě, neboť

pi"afuaaa,'e piace jiz prósly recenzním Ťízenímv mezínátodních vědeckých časopisech.

Žtohotopohiedu ILe$rácivýknout jen nepatrné drobné překlepy' nebo nepřesnosti,

které by mohly být ujasněnyv diskuzi během obhajoby. Namátkou \ze zminit např.:

Strana 19 - předposlední odstavec zmiňuje moŽnost zlepšit separaci 2D elektroforézy

zmenšením gelu. Toto twzenívyžaduje upřesnění.



V přehledu chromatografických technik pro ana|ýzy proteinů a peptidů není zmíněna
hydrofilní interakění chromatografie (HILIC). Je to proto' že je v porovnání s ostatními
typy chromatografických technik pro týo aplikace nevýznamná?

Strana 25 - za jakych předpokladů lze označit rozlišení iontové chromatografie jako
lepší než v IEF?

Úvodní část kapitoly 1.3.3 Mass Spectrometry (str. 35) postrádá patřičné citace.
Vhodným odkazem mohou bý např. práce skupiny z PNNL, kterou vede R.D. Smith.

Strana 39 - projdou v režimu ,,RF only.. kvadrupólem skutečně všechny ionty bez
omezenímJz?

Týo drobné komentaře však nijak nesniŽují celkově velmi dobrou úroveň práce, kterou
jako celek hodnotím výbomě ajednoznačně ji doporučuji k obhajobě.
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