
 Strana 1 

Posudek na bakalářskou práci 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Jan Černý 

Datum: 6.9.2019 

Autor: Anastasia Rakhimbekova 

Název práce: Regulation of LAT traficking to the plasma membrane 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Předmětem rešerše je adaptorový protein LAT – s důrazem na jeho funkci v kontextu lokalizačních signálů. 
V práci je sumarizována role proteinu LAT v buněčné signalizaci, je probrána jeho struktura, proteinové motivy. 
Podstatná část textu je věnována tématu proteinové sortingu, signálních sekvencí, mechanismů buněčné 
kompartmentalizace proteinů v závislosti na konkrétních motivech. Stručně je zmíněna teorie membránových 
mikrodomén/RAFT, vysoce relevantní pro protein LAT.  

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna standardně, obsahuje všechny požadované části. V povinné části - literární rešerši, je práce 
poměrně stručná – jedná se o necelých 17 stran samotného textu. Na druhou stranu je nutné konstatovat, že 
text je hutný, obsahuje minimum „textové vaty“ a obecností, rychle jde k jádru tématu. Práce obsahuje praktickou 
část – testování buněčné lokalizace zkrácených mutovaných konstruktů proteinu LAT – se snaho postihnout roli 
sortovacích signálů a acylačního motivu.   

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka použila dostatečné množství relevantních literárních zdrojů (71 je vzhledem k sevřenosti tématu zcela 
v pořádku), ty jsou správně uvedeny a použity. V některých případech – např. při zmínce o aktuální 
kontroverznosti RAFTového konceptu by bylo vhodnější kromě klasického článku i recentnější zdroje (platí i pro 
řadu dalších případů).  

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?  
Vlastní výsledky JSOU součástí práce, jedná se o koncisní experiment, logicky související s teoretickou částí. 
V praktické části jsou použity již připravené genové expresní vektory, hlavní metodologií je práce s tkáňovými 
kulturami, transfekce a mikroskopické pozorování.  

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce je psána solidní angličtinou, obsahuje minimum překlepů. Styl práce vykazující dle mého názoru 
v některých pasážích určitou stylistickou neobratnost a sníženou srozumitelnost je dobrým důkazem autorského 
textu. Obrázky jsou vhodně zvolené,   

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce splnila cíl kladený na bakalářské práce. Přes určité obsahové a stylistické nedostatky srozumitelně 
pojednává vhodně sevřené téma, které tematizuje molekulární mechanismy targetování do cílových membrán 
(membránových mikrodomén) na příkladu důležitého adaptorového proteinu LAT.  

Otázky a připomínky oponenta: 
1. Strana 5. LAT má pouhé 2-3 extracelulární aminokyseliny. Jaký je jejich role? Jaký mají náboj?  
2. Strana 9. Je zmíněna možnost palmitoylace distálnějších cysteinů (např. Cys146 v delší lidské isoformě nebo 
Cys117 v krátké (zde jeden z relativně mála překlepů – shot místo short). Existují průkazy takto vzdálených 
palmitoylací u jiných proteinů? Jak vypadá topologie membránového zakotvení takových proteinů?   
3. Na straně 10 zmiňujete, že raftová teorie je stále kontroverzním tématem, kromě citování klasické práce 
(Munro 2003) by si toto téma zasloužilo větší pozornost, i proto, že LAT byl použit jako modelový protein pro 
testování této hypotézy (např. https://doi.org/10.1073/pnas.1016184107).  
4. V článku je jsou zmiňovány dvě lidské a jedna myší varianta proteinu LAT. Jak je to s evolučním původem 
tohoto proteinu, jak je konzervována jeho struktura. Je objevení se proteinu LAT v evoluci spojeno s nějakou 
novou vlastností? Obsahují i ty evolučně nejstarší varianty LAT všechny v práci popisované targetovací a 
signalizační motivy?  
5. Strana 17, obrázek 5. Zde je zmíněna nemožnost forsforylace mutovaného CxxC motivu – nemělo by se to 
týkat palmitoylace? 
6. Na řadě míst v textu – latinské výrazy by se měly psát kurzivou – např. in vivo, in vitro, E. coli… 
7. Několikrát (např. na straně 18) je znak pro stupeň (°) nahrazen čtverečkem     
 

Celkově práci doporučuji k obhajobě. 
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