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Případný slovní komentář k bodům 1. až 3. : 
 
Bc. Andrea Hušková vypracovala svoji diplomovou práci pod mým vedením a to na Ústavu 
organické chemie a biochemie AV ČR v.v.i. Studentka se seznámila s metodou klonovaní 
podle Gibsona, molekulární biologií, purifikací proteinů, enzymologií, se studiemi protein-
proteinových interakcí a se základy strukturní biologie. 
 
Tématem diplomové práce studentky bylo studium molekulárních mechanismů dvou 
enzymů UBE2T a FANCL konkrétně z opravné dráhy Fanconiho anemie. 
Proteiny této opravné dráhy zodpovídají za odstranění kovalentních meziřetězcových 
spojení DNA. Tato oprava probíhá při replikaci DNA v tzv. S-fázi buněčného cyklu, kde 
klíčový signál k opravě je monoubiquitinylace proteinu FANCD2. Tato reakce spouští 
vlastní odpojení meziřetězcového kovalentního spojení DNA a uvolnění dceřiných řetězců 
DNA. Tato monoubiquitinylační reakce probíhá podle obvyklého schématu se třemi 
enzymy typicky označovanými E1, E2 a E3. E1 je ubiquitin-aktivující enzym, E2 je 
ubiquitin-transferasa (v angl. ubiquitin conjugating enzyme; UBE2T) a E3 je tzv. ubiquitin-
ligasa (FANCL).   
 
Zprvu se studentka počínala velmi opatrně, ale působila velmi jistě a neomylně. O 
zadaném tématu přemýšlela a bez větších potíží se seznámila s dostupnou literaturou. To 
vedlo k průběžnému upřesnění tématu a náplně diplomové práce.  
Po bezproblémovém seznámení se základními molekulárně biologickými a biochemickými 
praktikami si studentka poradila s klonováním, expresí a čistěním kýžených proteinů a 
jejich mutantů na výbornou. Přes jednoduchost této věty to znamená několik měsíců 
namáhavé laboratorní práce.  



Studentka pracovala s novými konstrukty, které si sama vytvořila a ověřila pomocí 
sekvenovaní DNA. Pro všechny výsledné proteiny, které byly v laboratoři novinkou 
studentka úspěšně vytvořila purifikační protokol.  
Studentka brilantně připravila a otestovala celou řadu proteinů UBE2T a FANCL 
z různých konstruktů v některých případech nesoucí mutace. 
Ve větším detailu bych rád zmínil, že studentka optimalizovala produkci kovalentního 
komplexu mezi molekulou ubiquitinu (Ub) a UBE2T (Ub-UBE2T). Tento komplex získala 
za účelem rozsáhlé studie regulace molekulárních mechanismů spouštění opravné dráhy 
Fanconiho anemie. 
Pro velkoobjemovou přípravu Ub-UBE2T bylo nutné použít zkrácenou variantu enzymu 
UBE2T (UBE2TΔC), dále studentka zjistila, že se jedná o terminální a neaktivní produkt 
autoubiquitinylace. Studentka objevila, že přes přítomnost volné katalytického cysteinu 
tento enzym „není schopen“ monoubiquitinylace FANCD2 a FANCI a to ani v přítomnosti 
volných složek potřebných k ubiquitinylaci (volné UBE2T, Ub, E1 a E3). Z dalších 
experimentů studentka objevila, že tento komplex působí patrně jako kompetitivní 
inhibitor v reakci monoubiquitylace FANCD2. Přestože nemáme přímý důkaz, data 
studentky naznačují, že by tento produkt mohl mít nejednu biologickou úlohu v regulaci 
této opravné dráhy.  
Za účelem snadnosti provedení ubiquitinylačních experimentů studentka připravila a 
otestovala různé konstrukty FANCL a mutantní formy UBE2T, které byly použity nejen v 
této diplomové práci, ale rovněž ve dvou jiných strukturně biologických projektech. které 
jsou ve středu našeho zájmu studia opravné dráhy Fanconi anemie. Na tomto místě bych 
rád ocenil, že použití některých proteinů připravených studentkou sahalo mimo rozsah 
jejího projektu a zmínění této činnosti v tomto posudku beru jako poděkování za 
pečlivou práci nad rámec její diplomové práce. 
 
Souhrnem: 
Studentka si počínala na výbornou při studiu dostupné literatury a přicházela s 
návrhy dalších experimentů. Při práci v laboratoři pracovala samostatně, precizně a 
bezchybně. 
 
Samostatnost sepisovaní práce je v naší laboratoři samozřejmostí. Rozsah a členění jsou 
přiměřené a odpovídají požadavkům na diplomovou práci. Grafická stránka působí velmi 
odborně a výstižně, což hodnotím výborně. Rozsah naučených a použitých metod je 
rovněž na výborné úrovni.  
 
Zájem studentky o práci byl přímo nadstandartní. Časový rozsah věnovaný diplomové 
práci a množství dosažených výsledků zdaleka převýšilo očekávaní pro magisterského 
studenta. 
 
Stanovisko k opravě chyb v práci: opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí 

práce 
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