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„Jaderný myosin 1 a jeho role v regulaci tenze cytoplasmatické membrány“ 

 

Předložená diplomová práce vychází z dříve publikovaných pozorování, že lokalizace jaderného 
myosinu 1 (NM1) není omezena pouze na buněčné jádro, a testuje hypotézu, že důvodem pro lepší 
přežívání NM1-knokautovaných buněk v hypotonickém médiu by mohla být absence s plasmatickou 
membránou asociované frakce NM1 proteinu. Podle této hypotézy by v porovnání s normálním 
stavem byla membrána knokoutovaných buněk méně provázána se sítí kortikálního aktinu a proto 
flexibilnější, schopná lepší adaptace v podmínkách hypotonií indukovaného, skokového zvýšení 
objemu buňky. Presentované experimenty představují zejména fluorescenčně mikroskopické 
lokalizace NM1 a případně dalších isoforem myosinu 1c ve studovaných buněčných liniích, a dále 
měření buněčné morfologie a elastických vlastností plasmatické membrány pomocí mikroskopie 
atomárních sil (atomic force microscopy, AFM). Předložená hypotéza je potenciálně významná 
zejména z hlediska buněčné fyziologie. 

Text práce je psán dobrou angličtinou, je přehledně členěný, logicky návazný a po formální 
stránce téměř bezchybný. První dvě kapitoly podávají věcný a fakticky úplný teoretický úvod do 
studované problematiky. O autorově přehledu v dosud publikované literatuře svědčí i vyčerpávající 
seznam odborných referencí o více než stu položek. Je vidět, že autor si dal velkou práci jak s redakcí 
textu, tak s jeho formální úpravou. Pouze v ojedinělých případech jsou zvolené formulace lehce 
zavádějící, což nesnižuje úroveň věcnosti ani jazykové správnosti obsahu, pouze lehce brzdí plynulost 
čtení. Například, v abstraktu se praví: "…NM1 localizes to plasma membrane and shows a uniform 
punctuated distribution with a high concentration at the cell periphery". Vzhledem k umístění 
abstraktu na samém začátku textu je těžké pochopit, že i druhá část věty se týká výlučně 
membránové frakce proteinu, a že tedy to, co větě citelně chybí, je slůvko „there“ za „shows“. Zcela 
na čtenáři pak je aby pochopil, že uniformní je zde velikost a intenzita pozorovaných bodů, když už to, 
vzhledem k zakončení věty, nemůže být jejich rozmístění v membráně. Podobně v legendě k obrázku 
6.4 se hovoří o „actin-binding“ a „PIP2-binding“ mutantech a není jasné, jestli uvedené kmeny 
exprimují protein, který se váže na uvedené partnery, anebo zda se jedná o mutanty, v nichž je tato 
vazba oproti kontrole narušena. Tato nejasnost není nikde objasněna ani v textu, je opět na čtenáři, 
aby z logiky experimentů odvodil, že se jedná o druhý případ. Jak už jsem však uvedl, tyto drobnosti 
v žádném případě nesnižují odbornou úroveň práce. 

Výsledková část je rozdělena do celkem deseti podkapitol, jejichž zaměření poměrně přesně 
kopíruje čtyři zvolené cíle práce. Podle mého názoru by této části prospělo příslušné dvojúrovňové 
rozčlenění do tematicky či metodicky oddělených tří nebo čtyř větších celků věnovaných postupně 
lokalizaci myosinů 1c, elasticitě plasmatické membrány mutantů a jejich buněčné morfologii. 
Experimentální data jsou presentována jasně a srozumitelně. Drobnou poznámku mám 
k fluorescenčním obrázkům. Kde to je možné, měly by být presentovány v maximálním dynamickém 
rozsahu, tedy na šedé škále od černé do bílé. Minimálně u obrázků s barvením pomocí DAPI tomu tak 
určitě není (viz např. obr. 6.3). 

Po formální i odborné stránce se jedná o velice kvalitní práci, která má všechny náležitosti 
diplomové práce. Podle mého názoru jejím vypracováním Martin Petr plně vyhověl požadavkům 
kladeným pro udělení titulu Mgr.  

K samotné práci nemám doplňující otázky, následující body nabízím jako témata vhodná 
k diskusi: 

 

1. Jaký je vztah měřeného Youngova modulu, jako mechanicky měřitelné míry elasticity 

plasmatické membrány, k membránové fluiditě? Existuje například obecnější korelace mezi 

lipidovým složením membrány a její elasticitou? 



2. Nedávno byly publikovány práce dokazující existenci velkých sfingolipidových mikrodomén 

v plasmatické membráně myších fibroblastů (Kraft ML, 2013, Mol Biol Cell 24, 2765–2768, a 

citace zde uvedené). Z porovnání dat na obrázcích 6.6 a 6.9 není patrný významný rozdíl mezi 

elasticitou plasmatické membrány nad buněčným jádrem a na periferii buňky. Oproti tomu 

lokální mapy elasticity membrány WT buněk (obr. 6.15) obsahují významné lokální fluktuace 

elasticity. Domníváte se, že tyto fluktuace mohou odrážet existenci velkých specializovaných 

mikrodomén v plasmatické membráně? 
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