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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Cílem předkládané rešeršní práce je popsání vztahu struktury a funkce komplexu
adaptorového komplexu 2 (AP2).

Struktura (členění) práce:

Práce se skládá ze 40 stran a je členěna standardním způsobem. Abstrakt práce
v českém i anglickém jazyce je stručný, přehledný a jasně definuje studovanou
problematiku. V úvodní části je čtenář seznámen s důležitostí procesu endocytózy
pro eukaryotické buňky, mechanismem a komponentami endocytózy zajištěné
klatrinem. Dále je pak nastíněn hlavní cíl práce.
První kapitola popisuje rodinu heterotetramerních adaptorových komplexů a její
evoluci. Druhá kapitola pojednává o struktuře a funkci komplexu AP2. Tato kapitola
je pak následována částí popisující fosforylací podjednotek AP2 a funkčním
významem této posttranslační modifikace. Ve čtvrté kapitole je čtenář seznámen se
základními endocytickými motivy, které jsou přímo rozpoznávány komplexem AP2.
Poslední kapitola se pak zaměřuje na spolupráci komplexu AP2 s dalšími
adaptorovými proteiny. Celá práce je pak ukončena závěrem jasně shrnujícím
předkládanou problematiku a seznamem použité literatury.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Použité literární zdroje jsou v práci řádně citované, a to jednotným způsobem.
Použitá literatura pokrývá jak nejvýznamnější práce, tak i nejnovější práce ve
studované oblasti.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Práce neobsahuje vlastní výsledky.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Práce je po formální stránce na velmi vysoké úrovni, psána velmi čtivě, bez zjevných
pravopisných chyb a překlepů. Práce je dokumentována osmi obrázky, které jsou
přehledné a relativně dobře ilustrují probíranou problematiku (viz. připomínka č. 1).
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Předkládaná práce splňuje vytyčený cíl popsat mechanismy regulace funkce
komplexu AP2. Navzdory obrovskému množství dostupné literatury o problematice
endocytózy a také nehledě na mnohdy velice komplikované experimentální výstupy,
se autorce podařilo napsat čtivou a přehlednou rešeršní práci. Prací proto hodnotím
výborně.

Otázky a připomínky oponenta:

Připomínky:
1) V druhé kapitole pojednávající o struktuře a mechanismu funkce AP2 autorka
popisuje aktivaci AP2 vazbou na plazmatickou membránu a detailně popisuje rozdíl
mezi uzavřenou a otevřenou konformací komplexu AP2. Toto porovnání by si
zasloužilo obrázek ukazující struktury obou zmíněných konformací.
2) V kapitole o evoluci heterotetramerních adapatorových proteinů autorka zmiňuje,
že komplexům AP je vzdáleně příbuzný komplex COP-I. AP a COP-I jsou také
příbuzné komplexu TPLATE/TSET, poprvé objeveném u buněk rostlin (Gadeyne
a Sánchez-Rodríguez et al., 2014, Cell). Komplex byl sice evolučně ztracen
u živočichů a hub, ale byl experimentálně charakterizován u hlenek Dictyostelium
a předpokládá se, že se vyskytuje i u dalších eukaryotických organismů (viz. např.
More et al. 2020, Current Biology). Oponent této práce věří, že i výsledky získané na
jiných modelových organismech si zaslouží pozornost. V kapitole o evoluci by
oponent také uvítal zmínku o tzv. hypotéze proto-coatomerů (např. Dacks and Field,
2018, Curr. Op. Cell Biol.).

Otázky:
1) Jakým způsobem vysvětlují nízkoafinitní interakce vysokou funkční redundanci a
flexibilitu pionýrských proteinů (viz. strana 14)?
2) Jakým způsobem by se dalo zjistit, zda je určitý membránový protein potenciální
endocytické cargo?
3) Jakým způsobem by se dalo studovat, že fosforylace určitého aminokyselinového
rezidua má funkční význam?
4) Jakým způsobem by se dala identifikovat nová fosforylační místa na AP2?
5) Jakým způsobem je GPCR schopen rozhodovat mezi různými cestami
endocytózy podle kontextu (viz. strana 25)?

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn)
výborně velmi dobře dobře nevyhověl(a)

Podpis školitele/oponenta:


