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Posudek diplomové práce Bc. Daniela Kolaříka „Dopad downregulace exprese genu 

pro peptidázovou podjednotku ClpP mitochondriální proteázy ClpXP na strukturu a 

funkci mitochondrií v lidských buňkách“  

Předkládaná diplomové práce Bc. Daniela Kolaříka představuje výsledky 

původního základního výzkumu na téma biochemie mitochondriálních proteáz, které je 

dlouholetým hlavním výzkumným zájmem školitele dr. Stibůrka z pracoviště 

mitochondriální laboratoře KDDL 1. LF UK a VFN v Praze.  

Hlavním cílem práce bylo vytvořit a charakterizovat buněčné modely odvozené 

od HEK293 linie pro studium mitochondriální solubilní matrixové proteázy ClpP.  Téma 

práce je vysoce aktuální, jak dokládají recentní publikace renomovaných laboratoří 

(např. Max Planck Institute for Aging), které se zabývají charakterizací této proteázy 

s využitím myších modelů. V tomto kontextu představuje lidský buněčný model pro 

charakterizaci ClpP cenný příspěvek k vědeckému poznání. Diplomová práce má klasické 

členění, literární přehled je spíše úzce profilován k mitochondriálním proteázám, 

přibližně polovinu pak tvoří zevrubné shrnutí současného stavu poznání o ClpXP 

proteáze. Jazykově je text na velmi dobré úrovni a informace z literatury jsou správně 

interpretovány. Popis metodik je většinou dostatečně podrobný pro přesné pochopení 

experimentálního postupu studenta, s výjimkou metod měření aktivit mitochondriálních 

enzymů. Ač student ve výsledkové části přiznává, že enzymové aktivity neměřil sám, měl 

by do metod uvést alespoň citaci na článek, kde se přesná metodika dá najít. Výsledková 

část dokládá úspěšné splnění základních cílů práce, tj. vytvoření buněčného modelu 

s utišenou expresí ClpP s využitím metody shRNA i úspěšnou re-introdukci proteázy 



 

 

 

 

 

 

 

 

tranzientní nadexpresí, a to v WT i katalyticky inaktivované formě. Charakterizace 

dopadů utišení exprese ClpP na mitochondriální proteostázu byla prováděna takřka 

výhradně formou SDS-PAGE a Western blot imunodetekcí proteinů OXPHOS komplexů, 

mitochondriálních proteáz, chaperonů, mtDNA-vazebných proteinů i proteinů 

účastnících se apoptózy. Z uvedených výsledků je zřejmé, že fenotyp ClpP KD je velmi 

komplexní a pomocí použitých metod lze jen těžko odlišit primární účinek sníženého 

množství proteázy od sekundárních dopadů narušení mitochondriální proteostázy. 

Detekované změny jsou diskutovány často už ve výsledkové části, samotný text diskuse 

je důsledkem toho už spíše kratší. Vzhledem k tomu, že je SDS-PAGE + WB profilovou 

metodou práce, zasloužila by si ale kvantitativní vyjádření v grafech. Směrodatné 

odchylky a statistickou signifikanci by bylo dobré uvést i v případě výsledků měření 

enzymových aktivit. 

Za nejcennější výsledky práce pokládám přípravu imunoprecipitátů s WT i 

katalyticky inaktivovanou formou ClpP, která funguje jako substrátová past. Porovnáním 

obsahu ko-imunoprecipitovaných proteinů tak bude možné odhalit substrátové proteiny 

ClpP lidských mitochondrií a porovnat je s výsledky podobných analýz na myším modelu.   

K práci mám následující dotazy: 

1. Mohl byste blíže diskutovat rozdílné nálezy Vaší práce a citované publikace 

Szcepanowska et al. (EMBO J, 2016) ohledně množství a aktivity komplexu I 

respiračního řetězce – na myším modelu bylo pozorováno snížení aktivity, 

zatímco u HEK293 modelu je spíše zvýšená. 

2. Zmíněná práce zevrubně dokládá změny v mitochondriální translaci jako 

důsledek zvýšené stability mitoribozomálního chaperonu ERA1, který je 

substrátem ClpP. Navrhněte metodu, jak byste ověřil fungování mitochondriální 

proteosyntézy ve Vašem modelu. 

3. Byla nějak optimalizována cDNA sekvence ClpP v expresních vektorech, aby 

ektopicky exprimované mRNA nebyly cílem již přítomných shRNA? 

4. Zkoušeli jste detekovat ClpXP komplexy pomocí nativní elektroforézy pro 

ověření, jak reziduální ClpP interaguje s adaptorem/unfoldázou ClpX? 

5. Komplementační experimenty byly prováděny formou transientní exprese. 

Z jakého důvodu je upřednostňujete před stabilní expresí? Jaké transfekční 

účinnosti dosahujete ve Vašich experimentech? Vzorky byly sklízeny 48h po 



 

 

 

 

 

 

 

 

transfekci, domníváte se, že je to dostatečná doba pro regeneraci fenotypu ClpP 

KD? 

6. Jaký by mohl být mechanismus zvýšení obsahu mitochondriální proteázy AFG3L2 

v ClpP KD buňkách? 

 

I přes výtky ke způsobu prezentace některých výsledků je nesporné, že Bc. Kolařík se 

v zadané problematice dobře zorientoval a že jeho práce přinesla nové vědecké 

poznatky o mitochondriální ClpP proteáze. Proto dle mého názoru předkládaná 

diplomová práce splňuje nároky k udělení magisterského titulu a navrhuji hodnotit  

ji stupněm „velmi dobře“. 

 

 

 

 

V Praze 7. 2. 2019         Mgr. Petr Pecina, PhD. 

Odd. bioenergetiky 

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 


