
 

 

 

Oponentský posudek na doktorskou disertační práci Tomáše Maška 

 

„Regulace iniciace translace u kvasinky Saccharomyces cerevisiae“ 

 

 

Předložená disertační práce Tomáše Maška se zabývá aktuálním tématem, jímž je rgulace 

iniciace translace u kvasinek. Tématicky práce navazuje na výsledky pracovníků Katedry 

mikrobiologie a genetiky PřF UK, kde také práce pod vedením Dr. Pospíška vznikala. 

Disertace má formu souhrnu pěti původních prací, z nichž čtyři jsou publikované či v tisku a 

jedna v recenzním řízení. Jedná se většinou o velmi kvalitní časopisy s vysokým impaktem. 

Tomáš Mašek je na těchto publikacích dvakrát prvním autorem. Kromě těchto zahrnutých 

prací je disertant také spoluautorem tří dalších publikací a mnoha sdělení na konferencích. 

Vzhledem ke stručnější formě disertační práce jsou začleněné publikace uvedeny literárním 

přehledem, ve kterém autor sumarizuje současné poznatky o mechanismech iniciace translace 

v eukaryotických buňkách. Přehled je zpracován velmi koncisně, je čtivý a srozumitelný. 

Největší část úvodu je věnována přehledu o IRES elementech a zhodnocení současných 

poznatků a názorů na jejich existenci či funkci. 

První práce souboru je metodická, zveřejněná v prestižním metodickém časopise 

Analytical Biochemistry a týká se vývoje metody denaturační RNA elektroforézy v TAE 

agarózových gelech. Disertant je prvním autorem této práce a je zřejmé, že vypracování této 

nové techniky bylo nezbytné k analýzám RNA plánovaným v laboratoři. Pro svou zřejmou 

jednoduchost bude tato metoda bezpochyby hojně využívána při dalších analýzách genové 

exprese.  

Článek o Rck2 kináze popisuje změny transkripce a translace kvasinkového genomu 

v odpovědi na oxidativní stres. Bylo využito přístupu přes analýzu RNA čipů. Práce, na níž je 

Tomáš Mašek druhým autorem, byla vytvořena ve spolupráci se zahraničním pracovištěm, 

kde byl T.Mašek na stáži, a byla publikována v prestižním časopise MBC. Autoři ukázali, že 

oxidativní stress působí na translaci stejnou měrou jako solný stres. Dále potvrdili, že funkce 

kinázy Rck2 není zapotřebí k obranné odpovědi buňky proti oxidativnímu stresu. V publikaci 

byl navržen model, že kináza Rck2 je zodpovědná za usměrnění a načasování procesů 

translační deregulace při oxidativním stresu. 

Další tři práce jsou věnovány IRES elementům. Jednak se jedná o práci týkající se 

vytvořené databáse exprimentálně ověřených IRES struktur, která byla publikována 

v kvalitních časopise NAR. Disertant se na této práci podílel zahrnutím dalších položek, 

kterých je v současné době již téměř 200 (dříve pouze 70). To že vytvořená databáze IRES 

elementů byla užitečná ukazuje další začleněná přehledná práce zaměřená na srovnávací 

analýzu IRES pomocí databáse IREsite. V práci je ukázáno, jakým způsobem bylo nakládáno 

se sekvenčními daty, které jsou součástí databáse IREsite. Disertant je uveden jako třetí autor 

tohoto review. Konečně poslední začleněnou prací, které je T.Mašek prvním autorem, je 

článek o nově zjištěném IRES elementu u kvasinek. Autoři vyvinuli nový nový bicistronní 

reportérový systém, pomocí kterého ukázali, že HCV IRES (IRES pro virus hepatitis C) je 

v kvasinkách funkční. Tato práce v současné době prochází recenzním řízením v J.of 

Virology.  

Vzhledem k tomu, že většina prezentovaných výsledků ve formě rukopisů již úspěšně 

prošla recenzním řízením před zveřejněním, lze konstatovat, že podobně jako použitý 

experimentální přístup jsou dosažené výsledky na velmi dobré úrovni. Práce je velice pečlivě 

zpracována a nezjistil jsem žádné formální nedostatky, ani žádné překlepy či nepřesnosti. 



Práce je ukončena výstižným souhrnem, ve kterém je přínos publikovaných prací zhodnocen 

ve vztahu k současnému stavu poznání.  

 

K práci mám následující dotazy: 

1) Vzhledem k prezentované stručné formě disertace je podíl Tomáše Maška na 

publikovaných výsledcích zřejmý pouze podle pořadí autorů publikací zahrnutých 

v disertační práci. Při obhajobě prosím objasněte a zdúrazněte, v čem byl váš hlavní 

přínos v prezentovaných původních publikacích. 

2) V úvodu k práci o Rck2 kináze prezentujete názor, že úloha Rck2p zřejmě spočívá ve 

stabilizaci či destabilizaci některých mRNA nebo v regulaci disociace polyzómů a ve 

tvorbě stresových granulí. Máte pro toto tvrzení ve vztahu ke stresovým granulím 

důkazy u kvasinek S.cerevisiae nebo vycházíte z práce na jiných modelech? 

Vysvětlete. 

3) Zaujala mě vámi zmíněna možnost využití kvasinky pro hledání nových látek s anti 

virotik. Jsou z literatury známy některé látky s anti-virálním účinkem, které byly 

nalezeny s využitím kvasinkového modelu? 

4) Zjištění lidských proteinů interagujících s funkcí HCV IRES by samozřejmě mohlo 

výrazně přispět k potlačení způsobeného virového onemocnění. Vysvětlete, jakým 

způsobem by mohly být lidské proteiny interagující s HCV IRES identifikovány 

právě s využitím kvasinkového modelu. 

 

Závěr: Disertační práce Tomáše Maška je velmi kvalitní. V prezentovaných publikacích je 

aplikováno široké spektrum experimentálních technik a autor prokázal dobrý přehled o 

odborné literatuře. Práce má potřebné formální náležitosti a vyhovuje všem kriteriím, která 

jsou kladena na doktorskou disertační práci. Práci doporučuji k obhajobě.  

 

V Praze dne 2.11. 2006 

Ing.Jiří Hašek, CSc. 

 


