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Předložená práce má bez příloh rozsah 152 stran, je napsána česky a je členěna na kapitoly Obsah, 

Abstrakt, Seznam zkratek, Úvod, Literární přehled, Cíle práce, Materiál a metody, Výsledky, Diskuse, 

Závěr, Seznam publikací a Přehled literatury. Mgr. Martina Hálová se v průběhu studia stala 

spoluautorkou třech původních vědeckých prací. Prvoautorská práce, která obsahuje významnou část 

výsledků obsažených v doktorské práci, byla uveřejněna v prestižním časopise RNA. Další 

prvoautorský rukopis je připravován. 

Předložená doktorská práce mne zaujala šíří svého tématu. V průběhu řešení projektu byla studentka 

donucena teoreticky obsáhnout širokou oblast eukaryontní molekulární biologie od remodelace 

chromatinu přes iniciaci a elongaci transkripce po sestřih pre-mRNA. Z mého pohledu tento široký 

tématický záběr ovládla Mgr. Martina Hálová obdivuhodně. Lehce se ve všech zmíněných tématech 

pohybuje, je schopna posuzovat a diskutovat své výsledky, tvořit nové hypotézy a předkládat možné 

závěry. Z celé práce je vidět, že Mgr. Martina Hálová má vlohy pro vědeckou práci a schopnosti 

postřehnout a zvažovat každý detail. Komplexní uvažování, přecházení mezi jednotlivými buněčnými 

procesy a pitvání řady detailů ovšem klade poměrně značné nároky na pozornost a bdělost čtenáře. 

Předložená disertační práce není snadné čtení. V době, kdy v odborných časopisech sílí poptávka po 

úderných a pozitivních výsledcích a publikované vědecké články musí v krátkosti obsahovat strhující 

příběh přístupný široké vědecké komunitě, je doktorská disertační práce pro řadu studentů na 

dlouhou dobu poslední možností, kde mohou svobodně předkládat negativní výsledky, zvažovat 

různé hypotézy a vše uvádět do kontextu současného vědění. Mgr. Martina Hálová této možnosti 

využila maximálně. I když je téma práce relativně vzdálené oboru, ve kterém se především pohybuji, 

užil jsem si vědecký popis hledání nových souvislostí, objevování nových skutečností i slepých cest, 

pokusů o vysvětlení negativních výsledků i popisů opětného nacházení ztracené nitě vztahů mezi 

jednotlivými buněčnými procesy a jejich protagonisty.  

K práci mám následující dotazy a připomínky: 

Autorka pro metodu RNAseq a její vyhodnocení použila dva nezávislé vzorky z divokého i 

mutovaného kvasinkového kmene. Pro analýzu diferenciální genové exprese byl použit balík DESeq2, 

který analýzu takto malých souborů s vědomím určitého omezení umožňuje. Je rozumné, že v 

takovém případě probíhala analýza hladiny pre-mRNA zvlášť pro každý replikát. Proč byl určen limit 5 

čtení pro vstup konkrétní pre-mRNA do této analýzy. Co tento limit znamená? Jedná se o 5 čtení v 

každém vzorku mutovaného kmene, pouze v jednom vzorku nebo třeba ve všech vzorcích včetně 

divokého kmene současně? Za určitých okolností může být 5 čtení málo. Jak by výsledek vypadal při 

limitu 8 nebo 10 čtení? Jak byly vybírány geny pro následnou qPCR validaci? Tým spolupracovníků byl 

schopen poměrně náročné bioinformatické práce (viz publikace Převorovský, Hálová et al., 2016). 

Nebylo by výhodné, anotovat identifikovaná čtení pro 5' sestřihová místa a vložit je do vstupní 

tabulky pro analýzu diferenciální exprese nástrojem DESeq2? Věřím, že by tím autoři získali další 



zajímavé údaje podpořené statistickou analýzou, které by bylo možné využít k následným úvahám a 

analýzám. 

U kmenů s delecí XRN1 autorka píše, že velmi špatně rostly (str. 83). Vzpomněl jsem si na svoji 

krátkou práci s podobnými kmeny před cca 20 lety. Pokud si vzpomínám, tak termosensitivita a 

špatný růst těchto kmenů se upravil, pokud jsem deletoval kompletní gen. Nejsem si jistý, ale mám 

pocit, že potíže tropily delece, kde v genomu zůstávala krátká kódující sekvence na 5' konci. Jak 

přesně vypadaly delece u kvasinkových kmenů použitých v práci? Nutno podotknout, že jsem tehdy 

pracoval s genetickým pozadím kmene W303. 

V práci mi chyběl výsledek SGA analýzy v nějaké souborné tabulární formě. Zajímalo by mne, jak si v 

SGA vedly geny, které byly vybrány pro předcházející analýzy funkčních a genetických interakcí s 

prp45(1-169). Bylo by možné tyto výsledky nějak přehledně spojit a diskutovat? 

Studium mutantních variant Prp45 otevřelo paletu nepřeberných možností, kudy se vydat dál. 

Pravděpodobně není realistické v rámci jedné laboratoře usilovat o prozkoumání všech směrů, které 

se nabízejí. Zajímalo by mne, kudy se hodlá autorka práce vydat, případně, pokud téma opouští, kudy 

by se vydala nejraději, kdyby s tématem nadále zůstávala a proč? 

Dovolím si i několi drobných poznámek k formální stránce textu: 

Autorce se ne vždy podařilo zcela se oprostit od některých anglikanismů a někdy až humorných 

pokusů o počěštění anglických slov. Příkladem může být slovo "jádro" uváděné jako "core" nebo jako 

"kóre". Proč nepsat například jádro komplexu nebo i metaforicky srdce komplexu. Vědecká angličtina 

se obyčejných slov nebo vzletných či humorných metafor nebojí. Není důvod, abychom se jich obávali 

v češtině.  

Rozumím, že se autorka pokoušela udržet text v rozumném rozsahu. Přesto bych uvítal, kdyby grafy 

byly doplněny, například v příloze, reálnými daty. Některé výsledky nebo rozdíly ve výsledcích by 

možná byly pochopitelnější. Takovým kandidátem může být například měření hladin mRNA genu 

COF1, jak je diskutováno na straně 99. Některé soubory dat (výsledky) mají evidentně značný rozptyl, 

což je pochopitelné a je to dáno použitými metodami, malým počtem opakování atd. Někdy mohou 

velké rozdíly vzniknout chybou měření malých čísel a jejich následnou normalizací či případným 

zaokrouhlováním. Ze stejného důvodu mohou být faktické rozdíly setřeny. I když je počet opakování 

malý, bylo by vhodné použít i v některých jiných částech výsledků, než je analýza RNAseq, 

sofistikovanější statistické metody než průměr a směrodatnou odchylku. Nejsem velký příznivec 

přebujelého používání frekvenční statistiky. Je to metoda jako každá jiná, může ukázat i zastřít 

správnou cestu. Přesto bych doporučil autorce statistické metody používat častěji.  

Předložená disertační práce mne zaujala a rád jsem si ji přečetl. Závěrem bych chtěl zdůraznit, že 

autorkou předložený typ studie je po všech myslitelných stránkách velmi náročný a zároveň v dnešní 

době, honící se za počtem publikací s co nejvyšším IF, často nevděčný. Přesto jsou detailní 

biochemické a genetické studie podrobně analyzující vztahy konktrétních biopolymerů v buňce 

nesmírně potřebné a podaří-li se je publikovat, jsou vyhledávány a čteny. Věřím, že tak tomu bude i s 

výsledky práce Mgr. Martiny Hálové. Je tedy závěrem mojí velmi milou povinností uvést, že podle 

mého soudu disertační práce a publikace, o které se opírá, splňují jako celek veškeré odborné i 

formální požadavky kladené na doktorskou disertační práci. Autorka získala velké množství dat, která 



interpretovala a zdařile diskutovala a bez pochyby tak prokázala své tvůrčí schopnosti v dané oblasti 

výzkumu. Autorka tedy splnila dle mého soudu všechny náležitosti požadované dle §47, odst. 4 

Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb neboť prokázala schopnost a připravenost k samostatné 

činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje a disertační práce obsahuje původní a již uveřejněné výsledky. 

Doporučuji aby práce byla přijata k obhajobě a stala se podkladem pro udělení titulu Ph.D. 

 

 

4. září 2019 v Praze       RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. 

 


