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Posudek na diplomovou práci Bc. Veroniky Kropáčkové s názvem „Molekulární pod-

stata interakcí mezi Dishevelled 3 (DVL3) a proteinovým regulátorem cytokineze 1 

(PRC1)“ 

 

 

Předložená práce Veroniky Kropáčkové se zabývá mapováním interakčního rozhraní mezi 

proteinem Dishevelled a jeho nově identifikovaným partnerem PRC1. Cílem práce bylo jed-

nak ověřit, zda s proteinem PRC1 interagují všechny tři lidské homology proteinu Dishevell-

ed (DVL1, DVL2 a DVL3), jednak zmapovat, které proteinové domény se účastní interakce 

mezi DVL3 a PRC1. Zvolenému cíli odpovídala použitá metodika, kdy autorka připravila 

různé varianty studovaných proteinů a poté jejich interakci sledovala pomocí TIRF mikro-

skopie. Výsledkem práce bylo potvrzení interakce mezi PRC1 a všemi homology DVL a dále 

identifikace N-terminální oblasti PRC1 jako oblasti zodpovědné za interakci s DVL3. 

Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni, je psána česky bez zásadních prohřešků 

proti mluvnici a stylistice. Literární úvod je psán přehledně a je doplněn vhodnými obrázky. 

U některých obrázků není uveden zdroj a není ani zřejmé, zda jsou dílem autorky, i 

v takovém případě by ale bylo vhodné uvést, z kterých zdrojů autorka při tvorbě čerpala. Cíle 

práce jsou jasně definované, metodická část podrobně popisuje použité postupy. V metodické 

a poté ani ve výsledkové části není popsána příprava zkrácených forem DVL3, které pak au-

torka dále používá v mikroskopických experimentech. U práce zaměřené na expresi a purifi-

kaci proteinů bych možná ocenila buď jednoduché schéma použitých expresních vektorů, 

nebo obrázek znázorňující umístění všech použitých tagů, zejména u savčího systému je po-

pis trochu chaotický, to, že proteiny obsahují také His- nebo Strep-tag, se čtenář mimocho-

dem dozvídá až u popisu samotné purifikace. Výsledky jsou zpracovány přehledně a jsou 

adekvátně dokumentovány. V kapitole 4.3 je jen chybně uvedeno, že nebyla detekována ex-

prese His-tagovaných proteinů, mělo se zjevně jednat o Strep-tagované proteiny. Výsledky 

jsou následně diskutovány včetně zamyšlení nad některými technickými problémy, které se 

v průběhu řešení vyskytly. Veškerá použitá literatura je uvedena, osobně jen u studentské 

práce nepovažuji za nejvhodnější uvádět kompletní bibliografickou informaci jen formou 

DOI.  

   

Otázky k diskuzi: 

1) Na obrázku 3 je schéma kanonické Wnt signalizace, kde je u aktivované dráhy naznačen 

transport Dvl do jádra. V textu je sice tato možnost zmíněna a správně citována, u obrázku 

ale citace chybí a není zřejmé, na základě jakých zdrojů autorka usuzuje, že Dvl v jádře in-

teraguje s ostatními složkami právě tímto způsobem. Nakolik je transport Dvl do jádra nedíl-

nou součástí kanonické signalizace?  

2) U obrázku 22 autorka konstatuje, že migrace GFP-DVL2 v SDS-PAGE gelu neodpovídá 

předpovídané molekulové hmotnosti. Je toto pozorování v souladu s publikovanou literatu-

rou? 
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3) Na obrázcích z TIRF mikroskopie (např. obr. 26) se zdá, že DVL agregáty jsou pozitivní i 

na PRC1. Co je známo o interakci DVL a PRC1 v roztoku, tedy bez přítomnosti mikrotubu-

lů? 

4) Čím si autorka vysvětluje nesouvislé nebo „tečkovité“ pokrytí mikrotubulů u některých 

zkrácených forem DVL3 (např. DVL3 398-496 na obr. 26) nebo PRC1 (PRC1 67-486 na obr. 

27)? 

5) V práci je zmíněno, že vzhledem ke kvalitě připravených proteinů lze výsledky z TIRF 

mikroskopie použít jen ke kvalitativnímu zhodnocení interakce mezi proteiny DVL a PRC1. 

Jaké experimentální postupy nebo úpravy stávajících postupů by autorka zvolila, aby výsled-

ky TIRF mikroskopie byly kvantifikovatelné? 

 

 

 

Závěr: Předložená práce dle mého názoru plně splňuje požadavky kladené na diplomovou 

práci, přináší nové a originální poznatky. Autorka prokázala, že je schopna plánovat a prová-

dět experimenty, výsledky zdokumentovat a kriticky je zhodnotit. Práci Bc. Veroniky Kro-

páčkové proto doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm výborně.  

 

 

 

V Praze, 11.9.2020    

        Mgr. Marie Macůrková, Ph.D. 
 

 

 

 

 

 


