
oponentský posudek na diplomovou práci Lindy Turkové:
,,Struktura a funkce nového transmembránového adaptorového proteinu LsTl(

Diplomová práce má 80 stran včetně seznamu literatury a je členěna na kapitoly Seznam
pouŽitých symbolů a zkratek, Předmluva, Literární úvod' Materiá|y a metody, Výsledky,
Diskuse, Souhrn a Seznam pouŽité literatury. Práce je přehledně a porněrně čtivě sepsána, má
pěknou grafickou úpravu a obsahuje minimum překlepů a chyb' což ptozrazuje pečlivou
redakční práci.Za všechny uvádím pouze jeden zpřeklepů, ktery se objevil v citaci číslo 37'
jež se zabývá lipidy. Název časopisu FEBS Letters byl přejmenován na FETS Letters.

Z formá|ního hlediska lze autorce vytknout' že se nedrže|a zce|a,,Pravidel pro vypracovávání
a sepisování diplomové práce na katedře genetiky a mikrobiologie UK PřF... Vzhledem
k tomtr, že tato pravidla byla vytvoř ena aŽ |7 ,3 .2006, daj í se však drobné odchylky pochopit a
omluvit. Přesto bych doporúěil, aby do termínu obhajoby své práce přiloŽila autorka do
jednotlivých výtisků diplomové práce ještě anglický abstrakt a klíčová slova dle dispozic
tlvedených v pravidlech.

V textu se objevuje rrtinimum slangových výraz| i kdyŽje oběas zřete|né, že autorka má
problém převést některé výrazy a slovní spojení do češtiny. Vybírám dva příklady' kteréjsou
běžnou součástí laboratorního slangu a v diplomových pracích včetně této se často vyskytují'

1. ,,klonovat doo. ve smyslu vloŽit do vektoru
2. ,,exprimovat.. ve stnyslu produkovat' projevovat atd. Zvláště výraz ,,exprirnovatÍ. se

začíná množit v řadě biologických textů jako jakási podivná odvozenina z anglického. 
',to,express.. 

- vy.|ádřit' projevit. Zde je třeba upozotnit, Že sloveso exprimovat v české
odborné lékařské terminologii již existuje a má význam vymáčknout nebo vytlaěit.
Jako typický příklad lze uvést větu ze serveru Virtuální porodnice: ,,Jestliže ani potom
se placenta noodloučí a rodička krvácí, je moŽné pokusit se.exprimovat (vymáčknout)
placentu.tak, Že 4 prsty pravé ruky položenými na zadní děložní stěnu ve fundu a
palcem na pŤední stěně se děloha zmačkne a obsah se výlačuje směrem dolů...

Z odborného. hlediska musím s obdivem konstatovat , že práce obsahuje velké mnoŽství
kvalitních experimentáiních dat. Pokud autorka prováděla všechny experimenty a jejich
vyhodnocení samostatně a zv|ádla tak veškerou metodiku potřebnou pro získání uvedených
výsledků, naplnila více neŽ vrchovatě ideu magisterské diplomové práce. Množství použitých
metodik je zřejmě i důvodem proč kapitola Materiály a metody zabirá téměř 30 %o rozsahu
celé diplomové práce. Přesto jsou některé metody napsány způsobem vylučujícím jejich
zopakování. Příkladem jsou:

3. Metoda PCR (4.2'1). opravdu byl použit stejný program pro všechny varianty zde
uvedených amplifikačních reakcí? opravdu byla pro namnožení fragmentu genu LSTl
pro konstrukci LST1/pBSK trochu kuriózně pouŽita směs třech ruzných DNA
primeru, jakv náznacích vyplývázkapito|y 5.5?

4. Transformace DNA do kompetentních bakterií (4.2.7). Jaké byly použity kompetentní
buňky? Kde se vza|y? Jak byly připraveny?

5. Jaké byly přibližné účinnosti transfekce u ruzných typů buněk a různých použitých
metod?

6, Izo|ace membránových mikrodomén (4.2.26). Zkteré strany byly rczebírány
gradiený. Tj. co je první a druhá frakce vzhledem ke dnu, respektive vršku
centrifugační zkumavky?



7, Metody relevantní ke kapitole 5.1. výsledků nejsou uvedeny ani vkapitole Metody,
ani v kapitole Výsledky. Bylo by vhodné uvést alespoň jaké byly prohledávány
databaze a jaké softwarové nástroje byly použity' případně jaké bylo jejich nastavení.
Popisy metodiky typu: ,,byly systematicky prohledávány bioinformatické databéLze*
nebo 

',provedeno 
ve spolupráci s Dr. J. Pačesem..nejsou dostačující.

8' Popis měření na průtokovém cytometru není dostačující (4.2,25).

Z da|ších otázek a připomínek vybírám:
9. Autorka v kapitole 5'1. uvádí, že LSTI/A je evolučně konzervován, což dokládátím,

že existují jeho homology u myši a potkana, anižby ovšem uvedla jediné číslo nebo
grafické vyjádření tohoto tvrzení. Budiž. Po přečtení sekvence celé řady
eukaryontních a prokaryontních genomů může nabývatvýraz,,evoluěně konzervován..
ruzných významů. Mohla by autorka uvést, jaká je přibližně podobnost mezi celými
genomy' respektive jejich kódujícími oblastmi, myši a člověka.

10;Kapitola 5.4. Čím si vysvětlujete, že konstrukt LST1/pET-42bII by| účinnější pro
produkci proteinu než LSTllpET-4zbI? Byla provedena ana|ýza nukleotidové
sekvence obou inzertů?

l1. Proč rozdí| ve značení mezi nepermeabilizovanými a permeabilizovanými buňkami
THP-1 a U937 je výrazné menší neŽ u D11' H10 a 03 buněk. Bylo nastavení
prutokového cytometru stejné u obou měření?

Závěrem musím Ťíci, že vzhledem ke kvalitě práce považuji většinu zde uvedených otěnek a
připomínek za okrajové a doplňující. Práci vřele doporuěuji k obhajobě a hodnotím ji jako
výbornou.

I s přihlédnutím ke kvalitě práce si dovoluji poslední a možná trochu obtíŽnou otázku.
Autorka vypracovala diplomovou práci na pracovišti, které se intenzivně zabývá výzkumem
membránových raftů a i z tohoto důvodu o jejich existenci ve své práci ani na okamžik
nepochybuje. Jako člověk, který se touto problematikou hlouběji nezabývá a nesleduje
nejaktuálnější dění, však vnímám existenci membránových raftů stále ještě poněkud
kontroverzně. Je vše opravdu tak jasné? Uměla by se autorka myšlenkově na chvíli postavit
do pozice oponenta existence membránových raftů a pokusit se uvést nějaké důvody, které by
svědčily proti jejich existenci?

14.5.2006,Praha Martin Pospíšek


