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 Oponentský posudek bakalářské práce 

Martina Mikulů: Studium interakcí proteinkinasyCaMKK2 

s kalmodulinem pomocí fluorescenční spektroskopie 

 
        

Cílem předkládané práce bylo studium interakce Ca
2+

/kalmodulin dependentní 

proteinkinasakinasy 2 (CaMKK2) s jejím vazebným partnerem kalmodulinem a to 

metodou zhášení fluorescence tryptofanu akrylamidem. Zcela konkrétně se jednalo o 

zodpovězení otázky, zda se při této interakci mění struktura v oblasti β5-αE-smyčky, 

což je velmi netradiční strukturní prvek, jinak nepřítomný u jiných členů proteinové 

rodiny CaMK kaskády. Asi by bylo vhodné zmínit zajímavou, byť jistě ne 

výjimečnou skutečnost, že naprostá většina času věnovaného experimentální části 

práce byla věnována expresi a purifikaci obou studovaných proteinů a rovněž 

rekombinantní proteasy TEV, jejímž prostřednictvím byla CaMKK2 vyštěpena 

z exprimovaného fúzního proteinu. Vlastní studium interakce pomocí zhášení 

tryptofanu zahrnovalo v podstatě jen zlomek celkového času experimentů, přestože 

právě ono přineslo výsledky o strukturních změnách zapříčiněných zmíněnou 

interakcí. 

 

Bakalářská práce Martiny Mikulů má 51 stran, 23 obrázků, 29 tabulek a je 

členěna klasickým způsobem. Seznam literatury obsahuje 51 citací.  Literární úvod je 

logicky a přehledně členěn na oddíl věnovaný struktuře a funkci proteinu CaMKK2 a 

jeho významu ve fosforylačních kaskádách a na druhou část, která je věnována 

metodickému základu studia struktury proteinů zhášením fluorescence.  Obě tyto části 

jsou napsány přehledně a zajímavě. 

 

Pokud se týká celkového hodnocení předkládané práce, kromě toho, že se 

autorka měla možnost důkladně pocvičit v mnoha metodách rekombinantní exprese a 

purifikace proteinů lze říci, že získané výsledky skutečně naznačují, že v oblasti β5-

αE-smyčky dochází u CaMKK2 při interakci s kalmodulinem ke strukturním 

změnám, které způsobují snížení dostupnosti Trp
374

 pro použité zhášedlo. Tento 

poznatek považuji za nejvýznamnější přínos této práce. 

 

K práci mám tyto komentáře: 

 

1. Práce je psaná čtivě a srozumitelně a množství překlepů, nebo chyb je velmi malé.  

 

2. Při popisu centrifugací vzorku by asi bylo vhodnější použít údaje o relativní 

centrifugační síle, než hodnoty rpm, zvláště když občas nejsou specifikovány druhy 

použitých rotorů.  

 

 

 

Rád bych kandidátce položil následující dotazy: 

 

A) Na obrázku 14 na straně 39 ukazujete výsledky SDS-PAGE analýzy frakcí 

CaMKK2 proteinu z gelové permeační chromatografie. Kromě hlavní složky obsahují 
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i minoritní kontaminující složku o menší relativní molekulové hmotnosti. Je možné, 

že se jedná o degradační produkt a je v takovém případě něco známo o tom, která část 

struktury CaMKK2 chybí? 

 

B) Jaké máme důvody domnívat se, že použitý mutant W445F zachovává strukturu i 

aktivitu původní divoké varianty proteinu CaMKK2?  

 

 

Uvedenými komentáři nechci ani v nejmenším snižovat kvalitu předkládané práce. 

Pokládám ji za výbornou a doporučuji přijmout k další obhajobě.  

 

  

 

 

V Praze, 30. května 2018                                               RNDr.  Jiří Pavlíček, Ph.D. 

 


