
OPONENTSKÝ POSUDEK NA DIPLOMOVOU PRÁCI KAROLÍNY KLI NOVSKÉ 
“MOLEKULÁRNÍ MECHANISMY FÚZE SPERMIE A VAJÍ ČKA U MYŠI“ 
 
Autorka vypracovala svou diplomovou práci pod vedením RNDr. Kateřiny Hortové Ph.D., na 
Přírodovědecké fakultě University Karlovy, na katedře zoologie.  
Molekulární mechanismy oplození savců zahrnující interakce spermie-vajíčko a intracelulární i 
extracelulární změny probíhající v obou gametách jsou stále předmětem studia. Aby k oplození 
došlo, prochází spermie v samičím oviduktu řadou biochemických změn a funkčních modifikací 
jakým jsou např. kapacitace, vazba spermie k zona pellucida (ZP) vajíčka, akrozomální reakce (AR), 
průchod spermie přes ZP, fúze spermie s oolemou vajíčka atd. Autorka se zaměřila na mechanismy 
fúze spermie a vajíčka myši.  
 
V literární části popsala fúzi jako biologickou událost, kdy dochází k spojení gamet. Uvedla současné 
znalosti o základních molekulách, které se účastní fúze gamet a to jak na straně spermie (SLLP1, 
IZUMO1) i vajíčka (CD9, CD81, SAS1B, FCRL3). Popsala FCRL3 (Fc receptor-like 3) rodinu 
proteinů jako možných vazebných partnerů IZUMO proteinu. Literární přehled poskytuje současný 
pohled na danou problematiku s 61 citacemi.  
 
Cíle práce, byly jasně stanoveny: 
Lokalizovat a monitorovat rozdělení a možnou interakci známého fúzního spermiového proteinu 
IZUMO1 a jeho vazebného partnera FCRL3 na vajíčku na gametách inbredních myší C57B1/6 in 
vitro: 
1. Optimalizovat monoklonální protilátky proti FCRL3 na ovulovaných myších vajíčkách bez ZP. 
2. Monitorovat distribuci FCRL3 ve vajíčkách.  
3. Kolokalizovat FCRL3 a IZUMO1 pomocí imunofluorescence (IMF). 
4. Určit možnou interakci FCRL3 a IZUMO1 pomocí “Proximity ligation assay“ (PLA).  
 
Experimentální část práce je provedena adekvátními metodami. Jde o hormonální stimulaci a isolaci 
myších vajíček, IMF detekce FCRL3, imunobarvení fixovaných vajíček, komplexů vajíček se 
spermiemi či vajíček bez fixace. IMF kolokalizace IZUMO1 na spermii s FCRL3 na vajíčku. PLA 
metoda rozpoznávající blízkost proteinů nutná pro jejich přímou interakci. Výběr metod odpovídá 
studovanému problému a praktické zvládnutí svědčí o dobrých experimentálních schopnostech 
autorky.  
 
V souladu s cíli přinesla diplomová práce tyto poznatky: 
Vytčené cíle byly splněny a získané výsledky jsou uvedeny v šesti obrazcích a trojrozměrném videu. 
Výsledky jsou v práci rozebírány a diskutovány. 
1. FCRL3 byl zjištěn intracelulárně i na povrchu vajíčka. Extracelulární nález FCRL3 naznačuje, že 
molekula se může účastnit jako ligand nebo receptor v interakci gamet. 
2. Společná přítomnost spermiového IZUMO1 a FCRL3 na vajíčku v místě dotyku gamet byl 
prokázán kolokalizací. 
3. Velmi těsná blízkost FCRL3 a IZUMO1 naznačující jejich přímou interakci pomocí PLA metody 
se nepodařilo analyzovat kvůli nespecifickému signálu v negativní kontrole. 
 
Celá studie předkládá předběžné výsledky výzkumu vazebných receptorů gamet.  
Dá se předpokládat, že IZUMO1 na spermii je potenciálním partnerem FCRL3 na myším vajíčku.  
Oba proteiny jsou lokalizovány na místě dotyku a fúze spermie s vajíčkem.  
 
Diplomová práce je kvalitní, přehledná a logicky seřazená. 
 



K diplomové práci mám minimum připomínek a dotazů: 
Práce je sepsána pečlivě, anglicky s malým počtem překlepů.  
 
Dotazy: 
 
1. Můžete nám stručně popsat na jakých dějích je závislá, jakým mechanismem probíhá, relokalizace 
fúzogenního proteinu Izumo? Je známo zda probíhá relokalizace proteinu FCRL3 na vajíčku? 
 
2. Jaké jsou vaše další plány ohledně fúzogeních receptorů spermie a vajíčka? 
Chcete dále pokračovat v daném tématu, jak zaměříte další práci? 
 
Výsledky dosažené Karolinou Klinovskou představují hodnotný vědecký přínos, který má velký 
význam pro rozvoj výzkumu v oblasti reprodukční biologie.  
Hodnotím ji jako výbornou. 
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