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Předkládaná práce je zaměřena na charakterizaci interakcí gama-tubulinu se signalizačními 

molekulami. Jde o problematiku spadající do intenzivně studované oblasti buněčné biologie 

cytoskeletu a získané výsledky mohou vést k pochopení mechanizmů, které jsou zodpovědné 

za organizaci mikrotubulárního cytoskeletu. Práce je součástí výzkumu řešeného na 

školitelském pracovišti oddělení Biologie cytoskeletu v Ústavu molekulární genetiky AVČR 

Praha.  

 

Formální úroveň práce je vysoká. Kombinace přehledných kapitol v anglickém jazyce a 

vlastních publikací, které prošly náročným recenzním řízením je dle mého názoru velmi 

dobrým způsobem zpracování disertační práce. Disertační práce je psána v anglickém jazyce. 

V první části je na 77 stranách velmi dobře psaného textu klasickou formou a s použitím 

nejnovějších údajů z literatury shrnuta tématika a vytýčeny cíle práce. Formou komentářů 

k publikacím, na nichž se Libor Macůrek podílel, je velmi dobře v krátkosti popsán hlavní 

výsledek a přínos dané publikace a co také velmi oceńuji, je zde podrobně uveden podíl 

Libora Macůrka na dané publikaci. Z uvedeného je zřejmé, že tento podíl byl ve většině 

případů významný. Výsledky experimentální práce Libora Macůrka přispěla k 5 publikacím 

ve velmi kvalitních časopisech, z nichž 4 již byly publikovány, a jedna odeslána do tisku. Na 

této kvalitní komplexní publikaci, týkající se interakce gama-tubulinu se signalizačními 

molekulami je Libor Macůrek prvním autorem. Další suma velmi kvalitních výsledků je dobře 

posaná a interpretována coby nepublikované výsledky a to na 16 stranách textu. Taková 

produkce kvalitních dat je u studentů doktorandského studia spíše vyjímečná a svědčí o 

kvalitě studenta.  

 

Z přiložených publikací je zřejmé, že se Libor Macůrek podílel na řadě experimentů 

týkajících se analýzy forem gama-tubulinu a jeho distribuce v buňkách, frakcionace buněk, 

pull down experimentů, immunopurifikace, klonování, exprese rekombinantních proteinů. 

Aplikace těchto technik při práci s cytoskeletálními proteiny není vždy jednoduchá, 

z předkládané disertační  práce je zřejmé, že Libor Macůrek ve své experimentální práci řadu 

těchto moderních těchto technik zvládl velice dobře. Data o propojení organizace 

mikrotubulárního cytoskeletu s membránami a se signalizačními molekulami fosfolipidových 

signalizačních kaskád považuji za velmi zajímavá, může se jednat o dosud méně 

prozkoumaný ale obecně platný princip uplatňující se v regulaci růstu a dělení buněk. 

 

Vzhledem k dobré úrovni zpracování disertační práce nemám konkrétní kritické připomínky a 

dotazy k jednotlivým experimentům a k interpretaci získaných dat. Mám spíše obecné dotazy, 

které mohou sloužit jako podnět k diskusi: 

 

1. Při charakterizaci proteinových interakcí gama-tubulinu jste prováděl pull-down 

experimenty s rekombinantním GST-gama-tubulinem, a také immunprecipitace s protilátkami 

proti gama-tubulinu. Můžete na základě svých zkušenosti srovnat oba přístupy; byl GST 



gama-tubulin exprimovaný v bakteriích v rozpustné formě, byl ve správné konformaci, při níž 

se mohou projevit stejné typy molekulárních interakcí, které indentifikujete při 

immnoprecipitacích s protilátkou proti gama-tubulinu? 

 

2. Zajímavá je zjištěná asociace gama-tubulinu s p190 RhoGAP. Jaký je Váš názor na 

možnou hypotetickou roli RhoGAP v regulaci GTPasové activity samotného gama-tubulinu? 

Jakou jinou možnou roli může mít v gama-tubulinových komplexech tento protein, stimulující 

GTPasovou aktivitu proteinů z rodiny RhoGTPas. 

 

3. Ukázal jste ve své práci, že proteinové koplexy gama-tubulinu s PI-3 kinázou, eventuálně s 

GSK3 kinázou a dalšími proteiny mohou být významné pro regulaci nukleace mikrotubulů z 

membrán; můžete uvést možné molekulární mechanismy tohoto procesu v kontextu růstu a 

diferenciace buněk? 

 

Závěr: Libor Macůrek prokázal velmi dobrý přehled literatury, aplikoval ve své 

experimentální práci spektrum molekulárně biologických a biochemických technik. V rámci 

disertační práce získal nové poznatky o interakcích gama-tubulinu se signalizačními 

molekulami, z nichž některé nebyly ještě ve vztahu k nukleaci mikrotubulů charakterizovány. 

Výsledky byly publikovány v 5 kvalitních článcích, řada dalších dosud nepublikovaných 

výsledků bude jistě sloužit jako základ dalších prací. Z uvedených důvodů proto doporučuji, 

aby po úspěšné obhajobě byl Liboru Macůrkovi udělen akademický titul Ph.D.  

 

  

 

 

V Praze, 2.3.2007     Doc. RNDr. Pavla Binarová, CSc. 
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