
Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Jitky Jirát Matějčkové nazvané 

„Bakteriální RNA polymeráza a molekuly ovlivňující její funkci“. 

 

Předložená disertační práce je psána tzv. plnou formou, kdy jsou přiloženy 2 publikace, které 

studentka komentuje. V případě jedné publikace je studentka sdílenou první autorkou, 

v případě druhém je spoluautorkou. Celá práce má bez publikací rozsah 115 stran a je psána 

česky. Práce splňuje všechny formální náležitosti prací tohoto typu a obsahuje obvyklé 

kapitoly v téměř obvyklém uspořádání. Možná jenom seznam zkratek, nepříliš obsáhlý, a 

přínosné seznamy tabulek a obrázků vyskytujících se v předložené disertační práci, by dle 

mého názoru bylo vhodné umístit na začátek a nikoliv na úplný konec práce.  

Literární přehled, na cca 30 stranách, velmi pěkně, precizně a čtivě uvádí do studované 

problematiky. Uváděné informace jsou podepřeny relevantními citacemi. Autorka se při psaní 

celé práce nevyhnula použití laboratorního slangu (zaklonován, fenol:chloroformová 

precipitace, RelA protein pošle), anglikanismů (RNA-exit, amoniumpersulfát, knock-

outového, urea), či překlepů (briliant), přičemž jejich množství ovšem nepřekročilo množství 

kritické. Autorka zavadí také nové výrazy, o kterých jsem ještě ani neslyšel a doufám, že se 

v odborných textech neujmou (např. pod produkce, str. 88).  

Kapitola Přístroje, materiál, metody (celkem na 18 stranách) vhodně uvádí do využité 

metodiky a charakterizuje velmi slušné metodické rozpětí práce. Zcela logicky se největší 

počet slangových výrazů, anglikanismů a gramaticky ne zcela dokonalé stylizace textu 

nachází právě zde, neboť tato kapitola je dlouhodobě „otloukánkem“ prací tohoto typu.    

Výsledková část (cca 30 stran) je rozdělena na dva logické celky. První pojednává o 

charakterizaci role δ podjednotky RNAP a proteinů GreA a YdeB v regulaci iniciace RNAP 

B. subtilis, druhá část popisuje charakterizaci Ms1, relativně nově objevené malé RNA u M. 

smegmatis. Obě části vycházejí ze dvou publikací, jejichž je předkladatelka práce autorkou či 

spoluautorkou a sdílejí s těmito pracemi většinu obrazové dokumentace. Členění této kapitoly 

je logické a vstřícné k případným čtenářům. Pokud bych měl vyjádřit nějakou obecnou 

připomínku, bylo by to nadužívání zobecňujících výrazů typu, „na gelu je jasně patrné“, 

„viditelně větší množství“, „z několika experimentů“, „výrazně menší množství“, což v práci 

tohoto typu není příliš vhodné a bylo by lepší uvádět přesné hodnoty skrývající se za těmito 

obecnými frázemi, neboť zcela jistě došlo k jejich kvantifikaci či nějakému číselnému 

vyjádření těchto hodnot. U některých grafů (grafy v obrázcích 26, 28, 30, 31, 38, 40 a 44) 

není uvedeno, z kolika opakování vycházejí hodnoty v nich uvedené. U grafů na obrázcích 33 

a 43 je sice uveden počet provedení daného experimentu, v těchto případech vždy 2x, 

nicméně mne trošku mate v grafu uvedená směrodatná odchylka, která se ze dvou měření 

vypočíst nedá.   

Diskuse (na 8 stranách) a Souhrn (2 strany) v principu splňují očekávání. Autorka diskutuje 

své výsledky v kontextu výsledků celé pracovní skupiny a samozřejmě také v kontextu ostatní 

odborné literatury. Diskuse by možná mohla být o něco delší a trošku obšírnější, nicméně její 

stávající stav je naprosto dostačující. 

Celý text práce je podložen třinácti stranami použité literatury, obvykle o správném a 

jednotném citačním formátu, s výjimkou jednoho případu boje s diakritikou (Sikova x Šiková, 

strana 90), či občasného výskytu citace v nesprávném formátu v textu práce (Goldman S.R. et 

al. 2015). U třech citací v seznamu použité literatury (str. 102, 104, 110) nejsou uvedeni 

autoři. Obecně také bývá zvykem v česky psaném textu uvádět zkratku et al. v kurzívě.  



Komentáře a poznámky spíše formálního charakteru, vztahující se k celému textu práce: 

1/ dNTP ≠ ATP, CTP, GTP, TTP, UTP (str. 40). 

2/ Spíše než Dnáza se používá DNáza (str. 46). 

3/  Asi by bylo vhodné uvést objemy promyvů uváděných na straně 53. 

4/ Co je gramaticky správně, „Western- blot“ nebo „northern blot“? 

5/ Asi by nebylo od věci uvést, jakým způsobem byla provedena statistická analýza u obrázku 

46 na straně 85.  

 

A nyní konkrétní otázky na autorku disertační práce: 

1/ První dotaz pramení z mé neznalosti, nicméně bych se rád zeptal, jak je běžné a u jakých 

organismů se vyskytuje zahájení transkripce pomocí nanoRNA oligonukleotidů (str. 18)? Je 

znám mechanismus tohoto typu iniciace transkripce? 

2/ U grafů zobrazených na obrázcích 25 a 26 mám pocit, že není uvedena poslední hodnota 

dat zobrazených černým kruhem. Na první pohled si nejsem jist průběhem vložené funkce 

odvozené právě od těchto dat. Z kolika měření byla získána tato data?  

3/ Bohužel se Vám nepodařilo prokázat vliv proteinu GreA na KGTP in vitro. Máte nějakou 

kontrolu, zda se tento protein nachází ve správné (funkční) konformaci (str. 61)? 

4/ Je při kompetičních experimentech využíván nějaký selekční tlak v průběhu experimentu? 

Pokud ne, nemohou být výsledky případně ovlivněny případnou mutací v kazetě kódující 

selekční marker v průběhu neselektivní inkubace kmenů?  

5/ Pokusili jste se již charakterizovat nově objevené malé RNA molekuly (o velikosti 100 nt, 

130 nt) o nichž se zmiňujete na straně 69? 

6/ Jakým způsobem byl určen transkripční počátek u homologů Ms1 (str. 72, obrázek 34)? 

Trošku mne zaráží, že u vcelku sekvenčně podobných molekul je predikce rozdílná, což 

zejména vyniká při srovnání M. bovis BCG a M. avium.  

7/ Velmi mne zaujalo, že bakteriální RNAP z M. smegmatis může částečně iniciovat 

transkripci na fágovém T7 promotoru, jak uvádíte na straně 84. Je tomu opravdu tak a pokud 

ano, je toto pozorování podloženo nějakou citací? 

8/ Jaký je Váš názor na data uvedená v článku Prajapati et al. 2016, zejména s ohledem na 

možnou redefinici δ proteinu jakožto „pouhého“ transkripčního regulátoru a nikoliv jako 

podjednotky RNAP?        

Navzdory všem výše uvedeným připomínkám, komentářům a dotazům doporučuji práci 

k obhajobě. 

 

12. března 2019 v Praze 

       Mgr. Václav Vopálenský, PhD 


