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Posudek školitele diplomové práce 
 

 

Jméno a příjmení uchazeče/ky: Bc. Martina MIKULŮ    
 
Název práce:  Studium struktury komplexů proteinu 14-3-3 s CaMKK1 a 

CaMKK1:Ca2+/CaM 
 
Hodnocení jednotlivých aspektů práce (ve standardní stupnici 1 až 4) 

 

1. Samostatnost uchazeče/ky 

 

Ve fázi zpřesňování tématu práce 1 

Během zpracování zadaného tématu 1 

Při sepisování práce 1 

 

 

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce   

 

 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky 

 

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 3. : 

 

Proteinkinasa CaMKK1 je součástí Ca
2+

/CaM-dependentní signální dráhy a funguje jako 

aktivátor dalších proteinkinas, konkrétně CaMKI a CaMKIV, které pak fosforylují řadu dalších 

proteinů a tím regulují různé biologické procesy, např. produkci cytokinů, buněčný cyklus či 

buněčnou diferenciaci. Enzymová aktivita CaMKK1 je přísně regulována prostřednictvím 

mechanismu, který stále není plně objasněn. CaMKK1 je aktivována vazbou komplexu Ca
2+

/CaM 

na C-koncovou část molekuly CaMKK1 a částečně inhibována fosforylací několika reziduí 

proteinkinasou A. Tato fosforylace následně indukuje vazbu proteinu 14-3-3, který aktivitu 

CaMKK1 dále inhibuje skrze zatím nejasný mechanismus. Pro objasnění tohoto mechanismu je 

však nutná biofyzikální a strukturní charakterizace komplexu CaMKK1 s proteinem 14-3-3 a to 

bylo hlavním cílem diplomové práce M. Mikulů.     

V rámci své diplomové práce Martina Mikulů nejdříve připravila příslušné proteiny, tedy 

Ca
2+

/kalmodulin–dependentní proteinkinasu kinasu 1 (CaMKK1), protein 14-3-3 a kalmodulin. 

Následně optimalizovala protokol fosforylace CaMKK1 pro zajištění stechiometrické fosforylace 

obou 14-3-3 vazebných motivů CaMKK1. Poslední částí práce byla biofyzikální a strukturní 

charakterizace komplexů CaMKK1:Ca
2+

/CaM a CaMKK1:Ca
2+

/CaM:14-3-3 pomocí metod 

sedimentační analýzy, SAXS a chemického zesítění spojeného s MS. Všechny potřebné proteiny 

byly úspěšně připraveny včetně CaMKK1 plně fosforylované na Ser74 a Ser475 (vazebná místa pro 

protein 14-3-3). SV-AUC analýza ukázala, že CaMKK1 v roztoku dimerizuje, přičemž tato 

koncentračně-závislá dimerizace je plně potlačena vazbou Ca
2+

/CaM. Sedimentační analýza dále 

umožnila stanovení stechiometrie komplexů s proteinem 14-3-3. Martina Mikulů dále připravila 

vzorky pro SEC-SAXS měření a na základě získaných rozptylových dat získala základní strukturní 

charakteristiky studovaných komplexů. Chemické zesítění spojené s MS dále ukázalo, že 

v ternárním komplexu interaguje CaMKK1:Ca
2+

/CaM s proteinem 14-3-3 zejména prostřednictvím 

C-koncového motivu. 

   Martina Mikulů se v průběhu řešení DP seznámila s metodami SV-AUC, SAXS a chemického 

zesítění a jejich využitím ve strukturní biologii. Na svém diplomovém projektu pracovala pečlivě a 
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samostatně a o studovanou problematiku jevila zájem. Získané výsledky umožní následné 

detailnější modelování struktury komplexu CaMKK1 s proteinem 14-3-3 a budou součástí 

připravované publikace.     

 

Stanovisko k opravě chyb v práci: opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce 

 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO    

Navrhovaná celková klasifikace: 1 

Datum vypracování posudku: 2. 7. 2020 

   

 

 

  Jméno a příjmení, podpis školitele: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. 


