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Tématem předkládané diplomové práce Jakuba Staníčka je strukturní charakterizace 
vzájemné interakce lidských proteinů DDI2 (DNA damage-inducible protein 2) a RAD23B (UV 
excision repair protein RAD23B). Jakub naklonoval celkem 9 DNA konstruktů kódujících N- či C-
koncově značené různě dlouhé varianty proteinu DDI2, obsahující vždy jinou kombinaci domén, a 
dále 6 DNA konstruktů kódujících různé varianty N-koncově značeného proteinu RAD23B. Ty poté 
rekombinantně exprimoval a některé z nich purifikoval, aby je mohl následně podrobit zkoušce 
vzájemné vazby pomocí techniky afinitní “pull-down” s cílem mapování interakce na jednotlivé 
domény a určení minimálních proteinových konstruktů, které se ještě váží. S vybranou zkrácenou 
variantou proteinu DDI2 provedl Jakub NMR titrační experimenty, kdy ji titroval pouze N-koncovou 
UBL doménou proteinu RAD23B, či celodélkovým RAD23B. Tím specifikoval interakční povrch 
proteinu DDI2 a přiblížil celkový strukturní charakter vazby. 

Jakubova práce je důležitou součástí rozklíčování nedávno objevené funkce DDI2 proteasy 
v aktivaci transkripčního faktoru TCF11/Nrf1, spoluzodpovědného za udržení homeostasy v buňce, 
nebo při opravných mechanismech DNA. V obou těchto biologických dějích je vzájemná interakce 
proteinů DDI2 a RAD23B možná, v případě aktivace TCF11/Nrf1 je pravděpodobně nezbytná, jak 
nám napovídají právě probíhající biologické experimenty na spolupracujícím pracovišti v Německu. 

Jakub si v průběhu řešení práce osvojil metody klonování, rekombinantní exprese a 
purifikace proteinů a NMR proteinové spektroskopie. Mimo tuto práci se však Jakub podílel také 
na několika dalších projektech, například připravil první CRISPR KO buněčnou linii v laboratoři, 
naklonoval vektory pro reportérovou esej, či zkoumal vazbu DDI2 proteinu na proteasom. Jakub 
pracoval pečlivě, naprosto samostatně a s velkým zájmem. Je to kolega s citem pro týmovou práci.  
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