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Posudek dizertační práce „Struktura a funkce glutamátkarboxypeptidázy II“ Mgr. Pavla Šáchy 
 

Magistr Pavel Šácha předkládá v práci „Struktura a funkce glutamátkarboxypeptidázy II“ ucelenou formou 

poznatky a výsledky vlastních experimentů, z nichž většina byla publikována v prestižních časopisech. U každé 

citované práce je detailně popsán konkrétní podíl autora na experimentální části, což hodnotím velmi pozitivně. 

Tématicky jde o vhodně strukturovanou práci s logicky propojenými kapitolami. Jednotlivé kapitoly 

jsou napsány srozumitelně a přehledně. Přehledný úvod zasvětí čtenáře do problematiky. Cíle práce 

jsou jasně definované a v následujícím textu jednoznačně zodpovězené. Experimentální část pak tvoří 

kvalitní základ této disertační práce.  

 

Kombinace immunochemie, biochemie a molekulární biologie se strukturální biologií napovídá o 

škále technik, které Magistr Pavel Šácha úspěšně zvládl. Z textu práce jasně vyplývá, že autor je plně 

orientován jak v aplikovatelnosti a limitacích jednotlivých technik, tak i při interpretaci výsledků.  

 

Velmi kladně hodnotím také fakt, že paralelně s experimentální prací provedenou pomocí velmi specializované 

a up-to-date použité technologie, je v zájmu laboratoře také rozšíření poznatků o GCPII mezi odbornou 

veřejnost, především pak urology, kteří označují tento protein jako Prostate specific membrane antigen.   

 

Dovoluji si připojit doplňující otázky, které se týkají čistě vědecké problematiky, a nikterak nesnižují již 

zmíněnou vysokou kvalitu práce: 

1. v kapitole 1.3 jsou popsány tři geneticky modifikované myši z různých pracovišť, u každé byla 

k odstranění produkce GCPII použita jiná strategie homologní rekombinace. Jeden typ je životaschopný 

i jako homozygot, dva nikoliv. U životaschopného kmene může jít o kompenzaci GCPIII. Myslím, že 

by bylo vhodné zmínit a diskutovat genetický background těchto linií. Z uvedeného vyplývá, že u linií, 

které nemají kompenzační mechanismus GCPIII jde buď o jeho nedostatečnou produkci, nebo jsou 

produkty modifikovaného genu GCPII dominantně negativní i vůči produkovanému GCPIII? 

2.  byly charakterizovány (testovány) zmíněné monoklonální protilátky na tkáních z některé z knock-

outových myších?   

 

Doporučuji, aby byla Mgr. Pavel Šáchovi udělena vědecká hodnost Ph.D.    

 
doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, PhD       V Praze 20.5.2009 
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