
Oponentský posudek na doktorskou disertační práci MUDr. Libora Macůrka: 

Molekulární charakterizace interakcí gama tubulinu se signálními molekulami 

 

 

Předkládaná disertační práce MUDr Libora Macůrka se zabývá tématikou biologie 

cytoskeletu, tedy tématikou, která je již více jak 20 let v popředí zájmu buněčné biologie. 

První etapou byla  deskripce cytoskeletálních struktur, později se široce zkoumala funkce 

jednotlivých komponent cytoskeletu, což bylo završeno  velmi cennými aplikacemi  poznatků 

do diagnostiky a terapie lidských onemocnění. V současné době špičková pracoviště  studují 

integraci cytoskeletálních struktur do buněčných funkcí, včetně transmise signálů, 

diferenciace, apoptózy aj. MUDr Macůrek vypracoval dizertační práci na jednom z předních 

pracovišť, které se zabývá biologií cytoskeletu a téma disertační práce -  charakteristika 

molekulárních interakcí gama tubulinu – se řadí  mezi témata vysoce aktuální. 

 

Disertační práce je tvořena komentovaným souborem 5 publikací, z nichž u 2 je disertant 

prvním autorem a u dalších spoluautorem. Všechny práce byly uveřejněny v kvalitních 

zahraničních časopisech a před publikací  prošly nepochybně náročným recenzním řízením. 

V tomto smyslu má oponent usnadněnou úlohu, neboť zásadní věci byly prodiskutovány a  

případné nedostatky byly odstraněny. Ve svém vyjádření se soustředím na úvod do 

problematiky a budu komentovat strukturu disertace. 

V úvodní části (30 stran) podává autor velmi koncisní a aktuální přehled poznatků o 

mikrotubulech, o gama tubulinu a o struktuře cytoskeletu v modelových buňkách – neuronech 

a žírných buňkách. Je velmi sympatické, že autor neuvedl žádnou nadbytečnou informaci, 

vše, o čem se zmiňuje, je vskutku úvodem ke komentovaným publikacím. (Zřejmě proto, že 

se tato pasáž dobře čte, oponent se mohl soustředit na drobnosti, aby našel přece nějakou 

chybičku: Na začátku kapitoly 1.3 na str. 25 je uvedeno, že neurony se skládají z těla a dvou 

typů výběžků, což je dotvrzeno  citací publikace Bradke a Dottiho z r. 2000. Avšak za popis 

struktury nervové buňky dostali Nobelovi cenu Golgi a Cajal v r. 1906, což by mohla být 

adekvátní citace. Dále na str. 18 a 19 se opakují 2 řádky). 

 Pozoruhodná je pasáž, ke jsou stručně vyčísleny  nepublikované výsledky: tuto formu sdělení 

považuji za správnou, aby se  nenarušila struktura disertace. Na druhé straně kolik 

disertačních prací přineslo méně výsledků, než jsou uvedeny mezi nepublikovanými 

výsledky.  

Komentář k výsledkům z jednotlivých publikací je velmi dobře napsán, bez zbytečných 

detailů a bez zdůrazňování priorit a novostí. Komentář je velmi dobrým průvodcem po 

publikací, které jsou dokonce přiloženy v pdf formátu na CD. Podíl autora na jednotlivých 

publikacích je zřetelně uveden. Publikace, kde je MUDr Macůrek prvním autorem, je 

dostatečně obsáhlá, naplněna velkým množstvím poznatků věřím, že bude mít ohlas 

v citacích. 

Ke struktuře disertace, která je tvořena komentovaným souborem publikací, ve kterých má 

autor jen určitý podíl, mám následující názor: Disertační práce  má prokázat schopnost 

tvůrčího myšlení autora a dokumentovat jeho schopnost uspořádat do koncizní formy  větší 

sumu poznatků. Myslím, že tyto požadavky jsou naplněny již zmíněným úvodem do 

problematiky a sestavením komentáře k publikovaným pracím. 

 

Při pročítání disertace vyvstaly následující otázky:  

1. Cisterny Golgiho aparátu, případně cisterny ER jsou místa, kde dochází k posttranslačním 

modifikacím proteinů, které jsou syntetizovány na ER vázaných ribosomech. Jsou někde 

v buňce vyhrazeny kompartmenty pro  posttranslační modifikaci  proteinů,  syntetizovaných 



na cytoplasmatických ribosomech (tubuliny, aktin aj)? Jak je vlastně časově či prostorově 

zajištěna úprava tubulinů, aby byly použity pro zcela určitou funkci? 

2. Mutace v genech pro gama tubulin se projevuje poruchou funkce mikrotubulů. Z textu jsem 

dobře neporozuměl, zda se porucha funkce neodvíjí jen od chybně nastartované polymerace 

mikrotubulů na minus konci nebo mutovaná forma gama tubulinu interferuje s uspořádáním 

již polymerované struktury podobně jako to uskutečňují MAP. 

 

Závěr:  

Disertační práce MUDr. Libora Macůrka  má vysoké vědecké parametry. Autor prokázal 

dobrý přehled o odborné literatuře, aplikoval široké spektrum cytologických, genetických a 

biochemických technik, získal nové poznatky o jednom z klíčových buněčných procesů – 

interakci gama tubulinu a mikrotubulů s důležitými molekulami signální dráhy. Výsledky 

obsažené v disertační práci lze přiřadit ke špičkovým poznatkům buněčné biologie 

cytoskeletu. Disertace je napsána vědeckým jazykem a má všechny  formální náležitosti. 

 Předložená   práce tak vyhovuje všem kriteriím, kladeným na doktorskou disertační práci a 

oponent ji doporučuje k obhajobě.  

    

    

V Brně dne 27. února  2007 

Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc. 

 

 


