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MECHANISMUS OVPLYVNENIA SIGNALIZÁCIE KANABINOIDNÉHO 

RECEPTORU 1 INTERAGUJÍCÍMI PROTEINAMI 

 

Předložená diplomová práce je přepracovanou verzí původní práce zaměřené na studium role 

domén MP a AP-2 proteinu SGIP1při endocytóze kanabinoidního receptoru CB1 prostřednictvím 

klatrinových váčků. Při posuzování původní práce byly zjištěny určité nedostatky zejména formálního 

charakteru, nicméně práce byla doporučena k závěrečné obhajobě. Vzhledem k tomu, že příslušná 

komise pro obhajoby diplomových prací vyhodnotila formu původní práce a průběh její obhajoby jako 

nedostačující, autorka svoji práci přepracovala a upravenou verzi této práce znovu předložila k 

obhajobě.  

Přepracovaná verze diplomové práce doznala v některých aspektech výrazného zlepšení oproti 

původní verzi. Týká se to doplnění abstraktu o informace ohledně konkrétních výsledků vlastní práce 

a především podstatného rozšíření diskuze o adekvátní rozbor získaných výsledků v kontextu 

odpovídající odborné literatury. Byly také opraveny různé drobné překlepy v textu a většina dalších 

menších nedostatků formálního rázu. Výjimkou jsou názvy tabulek (Tab. 1 a 2), které byly ponechány 

i v přepracované verzi práce pod příslušnými tabulkami, přestože správněji by měl být název umístěn 

vždy nad tabulkou. Autorka doplnila také statistické vyhodnocení získaných výsledků přímo v popisu 

výsledků – je trochu škoda, že případné signifikantní rozdíly mezi naměřenými hodnotami nebyly 

vyznačeny přímo v tabulce 2 nebo v grafu 1 (např. hvězdičkou, jak se to obvykle dělá), což by bylo 

mnohem přehlednější.  

Otázka k obhajobě: 

Mohla byste prosím blíže popsat způsob stanovení míry internalizace CB1 receptoru? Proč byly 

pro tento účel použity dvě různé primární protilátky (proti CB1 a FLAG-tagu) a sekundární protilátky 

(značené různými fluorofory - Alexa 488 a Cy3)? Může být pomocí protilátek proti FLAG-tagu (který byl 

patrně součástí SGIP1 proteinu nebo konstruktů obsahujících jeho domény) spolehlivě detekována 

lokalizace CB1 receptoru? Je účelné porovnávat intenzitu signálu dvou různých fluoroforů v různých 

částech buňky (cytoplazma vs. povrchová membrána)? Nebylo by jednodušší použít pouze primární 

protilátky proti CB1 v kombinaci se sekundárními protilátkami Alexa 488 a vyhodnotit distribuci signálu 

tohoho fluoroforu (před a po permeabilizaci buněk) v kontrolních buňkách a v buňkách ovlivněných 

působením agonisty?   

Závěrem je možno uvést, že autorka při řešení své práce získala řadu nových zajímavých 

poznatků, které napomáhají k porozumění funkce SGIP1 proteinu v regulaci chování kanabinoidního 

receptoru CB1 při jeho internalizaci. Předložená diplomová práce je celkově zpracovaná na velmi 

dobré úrovni a svědčí o schopnosti autorky orientovat se v dané problematice a vyhodnotit výsledky 

své vlastní experimentální práce v návaznosti na dosud publikované údaje v odborné literatuře. 

Doporučuji proto, aby diplomová práce byla v případě její úspěšné obhajoby hodnocena velmi 

pozitivně. 
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