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HodnocenI diplornové práce Bc. A1ee Kravice
,,VyuitI rentgenové difrakènI ana1zy pi studiu oxidaènIch stavii flavin

dependentnIch oxidáz”

Diplornová práce A. Kravice je zarnéiena na otázku strukturniho stavti oxidovaného, redukovaného
nebo éásteèné redukovaného flavinu u nové oxidázy z bakterie Chaetonihim thennophihini. Studovan
enzyrn vykazuje zvIátnI chovanI kofaktoru flavinu, kdy, alespoñ v doposud pozorovan9ch strukturnIch
vs1edcIch, byl pozorován znaén ohyb isoaloxazinu, napovIdajIci vdy spIe pItomnost redukovaného
ne oxidovaného stavu tohoto kofaktoru. Tato práce se vénuje experirnentirn, pedevIrn z oblasti
rnonokiystalové rentgenové difrakce. které majI vest k objasnénI vskytu oxidovaného a redtikovaného
stay u flavi nu a jej ich strtikttirn I podoby.

Pedmët této práce je souéástI vzkumnéiio programu Laboratoe struktuiy a ftmkce biornolekul
Biotechnologického Ostavu AV CR v oblasti novch enzyrnü. Navazuje na vsledky doktorského studia
lug. Leony Svecové aje snahou o zodpovèzenI otázek, které vyvstaly v priubéhu pedchozIho projektu.

Autor pedkládá práci obsahujIcI zãkladnI teoretické pedpok1ady k uvedenrn experimenturn, die
diplornové práce, popis poiuitch experiinentálnIch postupL, popis jednotlivch v’sIedki vèetnë jej ich
interpretace a závèreèné shrnutI.

Autor uspenë realizoval pIpravu vzorku deglykosylacI, experirnenty denaturujicI elektroforézy,
spektrofotometrické detekce oxidovaného a redukovaného stavu enzyrnti, krystalizaénI experirnenty
véetné nalezeni a otestovánI nove kiystalizaënI podmInky tohoto enzyrnu, pIpravu krystalü pro
difrakénI rnéeni, difrakénI rnéenI, zpracováni difiakénIch dat, reenI struktur, upesiovánI rnodeli
struktur enzyrnu a analzti zmén v obiasti aktivnIho mIsta enzymu.

Autor provedi sérii méenI rentgenové difrakce na synchrotronovérn zdroji záeni uia nékolika rizn’ch
typech krystalCu s parametuy rnëeni nastavenrni talc, aby bylo moné zIskat informace o stavech
enzymu a kofaktortu co nejblie v’chozimu (oxidovanérnu) stavu a souéasné za stavtt maximilnI
chernické redukce. I pes obtInost zpracováni difrakénIch dat se podailo autorovi zIskat tIi sady dat se
snIenou expozIènI dávkoct. Struktuuy byly upesnény do stavu potebného pro srovnánI struktur
z hiediska souadnic flavinti a nejbliIho okolI v aktivnirn misté enzyrnu.

Analza strtiktur vüöi referenénI strtiktue a piedchozIrn publikovan’rn vsledktrn vedla k düleit’rn
závérüm o stavech flavinu v aktivnirn misté této oxidázy. NejvétIm pInosern jsou strukturnI udaje o
chemicky redukovaném enzyrnu, které spoleéné s dalirni v’sledky naznaëtujI, e vlastnI struktura
enzymu ji pravdèpodobnë pod poruje vznarnn ohyb isoaloxazinu alnebo se oxidovanQ a redukovan
stay flavinu v tornto aktivnIm mIstë v’znamnë geornetricky nelii.

Autor prokézal teoretické znaiosti a praktické dovednosti v oboru proteinové krystalografie, zviãdnuti
dodateén’ch experimentálnIch metod nezbytnch pro provedené anai’zy, schopnosti práce s Iiteraturou,
fonTlulace vzkurnn’ch v2siedkii a vyvozenI závén. V’sledky této puáce jsou pfinosem pi eeni
otázek v projektu 1aboratoe vedoucIho diplomové práce.

Závér:
Diplomová práce Bc. Alee Kravice splñtije poadavky kiadené na diplomovou práci, a proto
doporttéuji jejI pNjetI jako podkladu pro tudéIenI titultu lug. v oboru fyzikãlnI inen’rsWI pi fakulté
jaderné a fyzikálné inen’rské CVUT v Praze. Navrhuji hodnocenI této diplomové práce stupnëm B.
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