
 
 

 

 

Oponentský posudek diplomové práce 

Martina Mikulů: Studium struktury komplexů proteinu 14-3-3 

s CaMKK1 a CaMKK1:Ca2+/CaM 
 

      Tématem diplomové práce Martiny Mikulů byla fyzikálně chemická charakterizace proteinových 

komplexů, které vznikají interakcemi mezi kinasou CaMKK1, kalmodulinem a proteinem 14-3-3γ. 

Analýza těchto komplexů má potenciál podstatnou měrou přispět k pochopení přenášení signálu v buňce.  

 

Samotná práce zahrnovala rozsáhlou škálu metodik, počínaje přípravou plasmidových konstruktů, 

expresí proteinů v bakteriích a jejich purifikací a konče rozsáhlými studiemi proteinových komplexů 

různého složení, stechiometrií a koncentrací. Zde byla nejdůležitější metodou analytická 

ultracentrifugace, doplněná maloúhlovým rozptylem rentgenového záření a chemickým zesíťováním 

analyzovaným hmotnostní spektrometrií. 

 

Práce je psána pečlivě, s pouze nepatrným množstvím překlepů a chyb. Dobrá grafická úroveň obrázků, 

grafů a schémat je pro čtenáře velmi příjemná. Cíle práce jsou stanoveny jasně a ze závěrů jednoznačně 

vyplývá, že jich bylo dosaženo. 

 

Mezi nejdůležitější výsledky celé práce patří podle mého názoru překvapivý objev koncentračně závislé 

dimerizace CaMKK1, potlačitelný vazbou kalmodulinu a dále detailní studie ternárního komplexu 

CaMKK1:Ca2+/CaM:14-3-3γ. 

 

Pár připomínek k textu nemá za cíl snižovat dobrou kvalitu práce, ale spíše jen poučit do budoucna: 

 

V oddílu Materiál a metody by na str. 34 mohly být lépe charakterizovány podmínky, za kterých byla 

prováděna sonikace buněk (např. výkon sondy). Poněkud netradičně působí na stejné straně i údaj o 

centrifugování vzorku při 19391 RPM; (navíc bez udání poloměru rotoru). Jde zřejmě jen o přehlédnutí, 

neboť na jiných místech práce je centrifugace charakterizována bezchybně. 

 

V části Výsledky by na str. 57 neškodilo pro názornost přímo označit na elučním profilu gelové 

permeační chromatografie oblasti odpovídající jednotlivým odebíraným a analyzovaným frakcím. 

V tabulce na str. 83 by zase možná pomohlo zároveň uvést, jakou vzájemnou vzdálenost konkrétních 

aminokyselin výsledky analýzy zesíťování naznačují.  

 

Závěrečná Diskuse je pak poměrně krátká. Myslím, že získané výsledky jsou velmi pěkné a zasloužily 

by si přece jen hlubší diskusi, kde by byly zasazeny do širšího kontextu výzkumu 14-3-3 proteinů a 

CaMKK kináz.  

 

 

K práci mám tyto dotazy:  

 

1. Pokusila jste se během diplomové práce alespoň zkusmo propojit molekulové obálky 

získané ab initio modelováním SEC-SAXS dat s molekulárními modely komplexů? 

 

2. Lze uvést zjištěné rozdíly schopnosti dimerizace mezi CaMKK1 a CaMKK2 nějakým 

způsobem vztáhnout k rozdílům v jejich sekvenci, nebo struktuře? 



 
 

 

 

3. Lze se úspěšně domnívat, že aminokyseliny 1-66, které u použitých konstruktů CaMKK1 

chybí, nejsou pro zkoumané interakce komplexů nijak významné? 

 

4. Je ternární komplex již nejvyšší úrovní organizace studovaných proteinů, nebo lze 

uvažovat ještě o dalších možných vazebných partnerech? 

 

 

      Z celkového hlediska považuji kvalitu předložené diplomové práce za výbornou a doporučuji ji 

k další obhajobě.  

 

 

 

 

 

V Praze 1. 7. 2020                                                                                 RNDr.  Jiří Pavlíček, Ph.D. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


