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otázka rychlosti a účirrnosti proteolýického štěpení je 1éma, které se v oblasti proteomiky

oúj"uuj" juto neustále nedořéšené. Éxistuje několik přístupů, jak lze stávající postupy

uyi"psit. rut.ri"a Netušilová se ve své diplomové práci zaměřila na použití enzymu

iáobilizovaného na magnetických částicích. Výsledkem její práce je srovnání !oi11os,ti
štěpení v roztoku se štěpením pornocí imobiliz9yu1éh: enzymu. Vcelku j ednoduché Iéma se

u p'.t.bcr,u p,a"" rozrostlo do áačně složitého úkolu. Studentka si v první řadě musela osvojit

p".t"pv.l"t proteolýického štěpení, tak i analýzu j eho.výsledků. Původní úvahy vedly

t pouzíi t.cl*ity úaI,ot-roĚ jako hlavní analyické vyhodnocovací techniky. S postupem

|*". ," lkáza|o' Žetato techniká nedostačuje zejména ke správné kvanli|rkaci rozštěpených

;ňtdů" tualz st.,de.'tka přidala ještě techniřu kápa1inové chromatografie. To sebou přineslo
."'ys."j 

nároky díky ovládání vice přístrojů a také vyhodnocení jejich výstupů. Výrazně se

tím i prodlouŽila doba pro analýzu.bíky tomu se nepodařilo studentce vyhodnotit všechny

připrávené experimentilní u'oiky, kt.'é měla připravené . Zdfuaziu1i tuto Skutečnost ZeJmena

z toho důvodu, že výsledky, tierá,studentka ve sve praci získala nejsou jednoznačné. Pokud

by se podařilo analýzovat i opakované vzorky, měla by. studentka větší šanci utvořit

jednoznačnější Závěry Sve práce. Přes tyto nedostatky, které, jak vyplývá i z vysvětlení, byly
,,pis. 

oa,u'.n1 obtíŽnosti tématu, se stuáentce podařilo práci úspěšné dokončit. Poradila si se

všem nástrahami 
"*p"11*.ntů 

i,e sepsáním piáce. Proiázala, že techniky nutné pro její práci

ouiaáa u." problémí a dokáŽe úspcšné provést experiment od jeho návrhu až po jeho

vyhodnocení. tY :?^í ̂ !|^ -..|Á.l I\nnnr " .'

;t;i;;';; práci považuji za úspěšně lypracovanou a splňující cí|e zadáni, DoporuČujr

ke obhajobě s klasifikací výhorně.
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