
 

 

Školitelský posudek na diplomovou práci studentky Karolíny Klinovské: 
“The Molecular Mechanisms of Sperm-Egg Fusion in Mouse” 
“Molekulární mechanismy fúze spermie a vajíčka u myši”  
 
DP Karolíny Klinovské se zabývá lokalizací proteinu Fc receptoru-like 3 (FCRL-3) 
patřícího do rodiny imunoglobulinů, který je kandidátní molekulou vazebného faktoru 
vajíčka se spermií.  
Cílem této práce bylo určit lokalizaci tohoto proteinu na myších vajíčcích a následně 
potvrdit, či vyvrátit jeho možnou kolokalizaci s primárním fúzogenním proteinem spermie 
IZUMO1. 
 
Hlavní metodikou práce byla fluorescenční detekce daného FCRL-3 proteinu, která přinesla 
identifikaci jeho lokalizace jak v cytoplazmě, tak na povrchu plazmatické membrány 
vajíčka. Následná kolokalizace proteinů FCRL-3 a IZUMO1 na komplexu vajíčka s 
navázanými spermiemi, byla zásadní pro objasnění možnosti vzájemné interakce daných 
molekul při fúze gamet. 
 
Karolína Klinovská pracovala na své DP intenzivně a svědomitě, a to i navzdory mnohým 
nepředvídatelným úskalím. Snažila se o hodnocení a interpretaci získaných výsledků a 
zaujímala aktivní postoj v řešení daného tématu.  
 
Velice kladně hodnotím, že Karolína sepsala DP samostatně, kvalitní a čtivou formou a 
navíc v jazyce anglickém, který je na extrémně vysoké úrovni.  Karolína definovala jasně 
cíle a adekvátně rozebrala téma v literárním přehledu. Kapitola materiál a metody byla 
zpracována přesně a dle uvedeného by bylo možné experimenty opětovně zopakovat. 
Výsledky byly shrnuty a rozpracovány přehledně a navazovaly svým uspořádáním na 
vytyčené cíle. Přílohu DP tvoří DVD s 3D rotačními výsledky imunofluorescenčního 
značení a doplňuje významně interpretaci výsledků. 
Diskuse je dostatečně obsáhlá a autorka věcně diskutuje poznatky svých vlastních 
pozorování jakož i metodických úskalí a získaných výsledků s recentní literaturou.   
V kapitole závěr jsou velice stručně shrnuty a dány do souvislostí získané výsledky. 
 
Karolína Klinovská dle mého názoru prokázala při vypracování své DP samostatnost a 
schopnost logicky uvažovat a dávat výsledky do souvislostí. Získané výsledky budou  
součástí připravované publikace, kde bude Karolína spoluautorkou. 
 
Doporučuji tuto práci k přijetí jako práci diplomovou a hodnotím jí výborně. 
 
 
 
RNDr. Kateřina Hortová, PhD. 
 
V Praze, 9. 9. 2013 
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