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Oponentský posudek dizertační práce Mgr. Martiny Hálové 

Martina Hálová se ve své dizertační práci s názvem "Role sestřihových faktorů v regulaci 
genové exprese – vztah sestřihu a transkripce v Saccharomyces cerevisiae" zaměřila na 
studium funkce proteinu Prp45 při pre-mRNA sestřihu, v průběhu transkripce a ve spojení 
těchto dvou procesů. Regulace a závislost pre-mRNA na transkripci a stavu chromatinu je 
v současné době jedna z klíčových otázek, která je v oboru RNA biologie intenzivně řešena a   
předložená dizertace tak řeší velmi aktuální vědecká témata. 

Dizertační práce je tematicky homogenní a všechny její části se zabývají funkcí Prp45 v pre-
mRNA sestřihu a během transkripce. Hlavním modelovým systémem, na kterém Martina 
Hálová studuje funkci Prp45, je kvasinka Saccharomyces cerevisiae. Jedna z hlavních výhod 
tohoto modelového organizmu spočívá ve snadné genetické manipulaci a studování 
genetických interakcí mezi různými proteiny, což Martina plnou měrou využila. Martina 
Hálová používá primárně zkrácenou formu Prp45 (aa1-169), jejíž exprese způsobuje teplotní 
sensitivitu a umožňuje tak studovat defekty v sestřihu a transkripci, nicméně vytvořila i další 
dva deleční mutanty (1-247 a 1-330). Z výsledků, kterých Martina dosáhla, bych vyzdvihl 1. 
Zjištění, že exprese zkrácené formy Prp45 (1-169) způsobuje defekty v kotranskripčním 
skládání sestřihového komplexu, což vysvětluje pozorované defekty v sestřihu a nárůst hladin 
pre-mRNA a 2. Nález silné genetické interakce mezi delečními alelami Prp45 a komponenty 
chromatinu a chromatin modifikujících komplexů. Zde by bylo zajímavé zjistit, jestli jsou tyto 
interakce i fyzické a jaká je molekulární funkce Prp45 v organizaci chromatinu. Publikačně je 
tato dizertační práce založena na 3 publikacích, z nichž na jedné je Martina Hálová první 
autorkou. 

Celkově hodnotím předloženou dizertační práci jako kvalitní. Celý text je pečlivě a 
přehledně zpracován. Měl jsem možnost oponovat bakalářskou a diplomovou práci Martiny 
Hálová a je zde vidět velký pokrok při sepisování vědeckého textu. Měl jen jednu drobnou 
výtku a to přílišné opakování výsledků v Diskuzi, která by měla být primárně zaměřena na 
interpretaci dat a jejich zasazení do širšího biologického kontextu. Závěrem -  předložená 
práce splňuje všechny požadavky kladené na disertační práci a doporučuji ji k obhájení.  

K předložené dizertační práci mám několik doplňujících dotazů:  

1. Str. 81 – Jaké bylo procento nenamapovaných readů? Jak bylo množství readů 
normalizováno mezi jednotlivými kmeny? 
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2. Str. 90 – Při analýze kotranskripčního sestřihu autorka pozorovala normální odchod U1 
snRNP, ale zpožděnou vazbu tri-snRNP. Nicméně dle hlavního modelu sestřihu je odchod U1 
snRNP je spojen s integrací tri-snRNP do sestřihového komplexu a jeho následným 
remodelingem. Nicméně z výsledků v dizertaci vyplývá, že u buněk exprimujících Prp45(1-
169) dochází k rozpřažení příchodu tri-snRNP a odchodu U1. Mohla by autorka navrhnout 
model(y), co U1 snRNP vytlačuje pre-mRNA a sestřihového komplexu, pokud to není tri-
snRNP?  

3. Str. 114 - Chybí obrázek s výsledky, kde autorka analyzovala hladiny mRNA a pre-mRNA 
genů ECM33 a COF1 u divokých buněk, u buněk htz1Δ, u buněk prp45(1-247) nebo prp45(1-
330) a u odpovídajících dvojitých mutant pomoci qPCR.  

4. Str. 118 – Autorka jako první hypotézu, proč je zpožděno vyvazování U2 snRNP u mutant 
Prp45(1-169), uvádí ovlivnění helikázy Prp5. Byla prokázána nějaká fyzická či genetická 
interakce mezi Prp45 a Prp5? 
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