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Posudek oponenta na disertační práci Mgr. Tomáše Maška „Regulace iniciace 
translace u kvasinky Saccharomyces cerevisiae.“ 
 

Hlavním tématem předkládané disertační práce je studium iniciace 
eukaryotické translace nezávislé na 7-methylguanozinové struktuře, tzv. čepičce. 
K iniciaci může dojít na vnitřním vazebném místě pro ribozóm, IRES (internal 
ribosome entry site). Tohoto typu iniciace translace využívají některé viry parazitující 
na translačním aparátu hostitele. 

 
Tato disertační práce se skládá ze dvou hlavních částí: (i) literárního přehledu 

a (ii) výsledků experimentální činnosti reprezentované čtyřmi původními publikacemi 
a jedním rukopisem v posuzovacím řízení. 

 
Literární přehled je rozdělen do dvou částí. První, rozsahem kratší,  pokrývá 

problematiku klasické, na čepičce závislé iniciace translace u eukaryot. Tato 
problematika je vyložena stručně a jasně. K většímu zpřehlednění by mohla ještě 
přispět tabulka jednotlivých iniciačních faktorů, jejich funkcí a interakcí. Druhá část, 
rozsahem představující zhruba dvě třetiny literárního úvodu, adresuje problematiku 
iniciace translace závislé na IRES. Kromě popisu mechanismu této iniciace je zde 
nastíněno i historické pozadí studia IRES a technické problémy, se kterými se tento 
obor potýká a které jsou klíčové pro navrhování a interpretaci experimentů. Tato část 
je dobře rozvržena a pro čtenáře je snadné sledovat logiku argumentů. 

 
Výsledková část disertační práce je členěna podle publikací, kdy každé 

publikaci předchází krátký souhrn, který zbytečně neduplikuje to co následuje. 
Z hlediska autorství se jedná o jednu prvoautorovou publikaci, tři publikace 
s autorstvím na druhém až čtvrtém místě, a rukopis v posuzovacím řízení 
s autorstvím na prvním místě. Prvoautorová publikace popisuje technickou modifikaci 
RNA elektroforézy, další publikace pak adresuje regulaci translace během 
oxidativního stresu a zbylé dvě publikace a rukopis se týkají výzkumu IRES. 

 
Právě tento rukopis se zdá být těžištěm celé disertační práce. Zde 

prezentované experimenty významně posunují naše chápání možnosti existence 
vnitřní iniciace translace u kvasinek. Pomocí nově vyvinutého reportérového systému 
je  demonstrováno, že IRES z viru Hepatitis C funguje v kvasinkových buňkách in 
vivo. Klíčovým pro prokázání, že se jedná o skutečnou aktivitu IRES a nikoli např. o 
kryptický promotor či alternativní sestřih jsou experimenty popsané v obrázku č. 3. 
Testem aktivity IRES je bicistronický test, kdy detekce aktivity IRES závisí na 



překladu druhého cistronu. Aby se vyloučily výše zmíněné nežádoucí vlivy, byly 
vytvořeny tricistronické konstrukty, kdy mezi původní cistrony 1 a 2 byl vložen cistron 
třetí. Na základě porovnání aktivit těchto dvou typů konstruktů je argumentováno, že 
se jedná o skutečnou IRES aktivitu. V této souvislosti mám dotaz č. 1 technického 
charakteru: 

  
 Nelze tyto experimenty nahradit jednodušším a snadněji interpretovatelným 

kvantitativním PCR (real-time qPCR)? Na každý cistron (1 i 2) by byla navržena 
dvojice primerů. Následně by byla provedena detekce transkriptů pocházejících 
z cistronu 1, 2 a také ověřena integrita bicistronického transkriptu (krajními primery). 
Pokud by poměr těchto tří transkriptů byl 1 : 1 : 1, bylo by možné argumentovat, že 
se nejedná o promotorovou aktivitu, sestřih či endonukleolytické štěpení. 
   

Prokázání možnosti vnitřní iniciace translace u kvasinek nabízí otázku jestli 
existují přirozené kvasinkové mRNA na kterých může k tomuto fenoménu docházet. 
V Úvodu je zmíněno, že na podobném projektu uchazeč pracoval. K tomuto projektu 
mám dotaz č. 2:  
 

Může uchazeč stručně charakterizovat tento projekt a výsledky? 
 
 
Disertační práce působí uceleným dojmem a prezentované výsledky splňují 

kritéria originální vědecké práce. Disertační práci doporučuji k obhajobě a přeji 
uchazeči mnoho úspěchů v další výzkumné práci. 

 
 

 
 
 
 
V Praze, 27. října 2006                                                     Mgr. Libor Krásný, PhD 


