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Oponentský posudek disertační práce Mgr. Nely Holečkové na téma  

„Analýza signální dráhy proteinkinasy StkP u Streptococcus pneumoniae“ 
 

Předložená disertační práce se věnuje analýze vybraných komponent signální dráhy Ser/Thr 
proteinkinasy StkP u pneumokoka, konkrétně raného proteinu buněčného dělení LocZ a partnerské 
proteinfosfatasy PhpP. Přestože jsou invazivní onemocnění způsobená pneumokokem od celosvětového 
zavedení vakcinace rizikových skupin na ústupu, stále se jedná o významný patogen, zejména u malých dětí a 
seniorů, s vysokou mortalitou u invazivních forem onemocnění. U pneumokoků se též mezi klinickými izoláty 
čím dál častěji objevují penicilin-rezistentní a multirezistentní kmeny, u kterých může být účinná terapie 
závažných infekcí značně obtížná. Dovedu si představit, že detailní znalost molekulární podstaty základních 
buněčných mechanismů, jako je buněčné dělení, a jejich regulace nepředstavuje jen čistě akademický poznatek. 
Mohla by otevřít nové možnosti pro rozvoj cílené, neantibiotické terapie pneumokokových infekcí na principu 
inhibice základních dějů esenciálních pro rozvoj infekce pneumokokem. 

Práce v rozsahu 145 stran je standardně členěna a obsahuje 25 stran literární rešerše na téma regulace 
buněčného dělení u prokaryot, 26 stran popisu metodiky práce a 60 stran věnovaných výsledkům a jejich diskusi. 
Autorka uvádí značný počet citací – téměř 200. Výsledková část je logicky rozdělena do dvou částí, každá se 
věnuje charakterizaci funkce jedné ze dvou studovaných bílkovin, pro každou část je vedena samostatná diskuse 
získaných výsledků v kontextu dříve publikovaných dat. V literární části oceňuji snahu autorky přehledně 
prezentovat, jak jednotlivé skupiny prokaryot používají odlišné mechanismy regulace buněčného dělení – 
zejména kontroly umístění septa - v souvislosti s geometrií a růstem buňky a stavem replikace a separace 
dceřiných nukleoidů. Přestože můžeme najít jisté společné rysy a molekulární mechanismy, je celkem 
překvapivé, že regulaci tak zásadního buněčného děje vyvinuly jednotlivé skupiny bakterií značně nezávisle.  
Metodická část je sepsána pečlivě a detailně, částečně využívá odkazů na metodiky publikované v dřívějších 
studiích. Metodika je velmi široká, od čistě mikrobiologických technik, přes práci s DNA, RNA a proteiny, studium 
fosforylace bílkovin, až po rozsáhlé techniky mikroskopické a kvantifikaci a statistické zpracovaní parametrů 
fenotypových změn. Výsledky jsou prezentovány srozumitelně, názorně dokumentovány obrazovým 
materiálem. Autorka značně využívala charakterizaci morfologických změn u jednotlivých mutantů, či 
nadprodukčních kmenů, pomocí mikroskopických snímků a následného měření parametrů buněk se statistickým 
vyhodnocením sledovaných změn. Výsledky ze studie lokalizace jednotlivých komponent buněčného dělení 
formou časosběrných snímků jsou velmi názorné a čtenář si dle nich vytvoří jasnou představu, jak spolu funkce 
jednotlivých komponent buněčného dělení souvisí a jak na sebe molekulární děje navazují. U interpretace 
získaných výsledků se autorka dle mého názoru nepouští do nadbytečných spekulací, i když je někdy celkem 
překvapivé, že funkce či esencialita některých bílkovin buněčného dělení se zdá být značně závislá na genetickém 
pozadí kmene pneumokoka – např. u studované proteinfosfatasy PhpP. Každopádně, autorka ve své rozsáhlé 
práci prokázala, že LocZ je nejčasnějším z dosud známých proteinů řídících u pneumokoka tvorbu septa a 
pravděpodobně přímo řídí lokalizaci a výstavbu Z-kruhu, a též asociovaných komplexů zajišťujících syntézu 
buněčné stěny. Fosfatáza PhpP je pak přímým protihráčem proteinkinázy StkP, obě určují fosforylační stav a 
aktivitu celé řady bílkovin tvorby buněčné přepážky, např. FtsZ a FtsA. Prezentovaná data významně doplňují 
dosud publikované práce na toto téma. Mgr. Holečková je první autorkou článku v časopise s vysokým IF mBio a 
významně se podílela na další práci zveřejněné v kvalitním impaktovaném časopise. 

 
K práci mám jen pár drobných připomínek, nebo spíše poznámek a jazykových korektur. 
 

str. 12 – v seznamu zkratek: 

• FLAG kotva by bylo lepší než flagová kotva 

• jednovláknová DNA/RNA, nikoli jedno vláknová 



str. 14 - „protein, který je v časné exponenciální fázi růstu obohacen v buněčném středu“ –  raději akumulován 
str. 15, 17 i dále - občas chybí čárky před „a tedy“, „a také“, „a to“ apod.  
str. 18 – raději replikační terminus, než „termin“ 
str. 25 – v „L.lactis“ chybí mezera 
str. 26 – 1. odstavec – poněkud špatně srozumitelná formulace klasifikace PBP v poslední větě na konci odstavce – o skupině 

D se nikde dříve nemluví, přesto se s ní v poslední větě srovnává PBP3. 
str. 29 – Tab. 2-1 – raději PG septa než septální PG 
str. 41 – spektinomycin, nikoli spectinomycin 
str. 41 a dále v textu – pozor na psaní koncentrace roztoků: 0,1M CaCl2, 8% BSA – bez mezer 
str. 43 – v souladu s ostatním textem sacharosa, nikoli sacharóza 
str. 44 - v souladu s ostatním textem endonukleasy, ligasy, nikoli endonukleázy, ligázy 
str. 45 – v údaji o koncentraci agarosového gelu chybí „%“ 
str. 42 – buď celé anglicky „yeast extract“, nebo celé česky „kvasničný extrakt“ – nikoli yeast extrakt 
str. 49 – poslední odstavec - údaj o napětí při elektroforéze chybně uveden ve V/cm2 
str. 51 – poslední řádek – Tris, nikoli This 
str. 62 – pozor na správné psaní názvů restrikčních endonukleas – EcoRI, NotI 
str. 62 -  excizní rekombinace, nikoli excizivní 
str. 63 – kap. 3.12 – dvoukroková strategie, nikoli dvou kroková 
str. 96 – Obr. 4-20 – pro lepší orientaci v obrázku by bylo dobré jména kmenů s genotypy uvést i přímo v obrázku 

 
Autorky bych se chtěla dále zeptat na následující: 
1. Na straně 94 uvádíte, že fosfomimetické a fosfoablativní mutace LocZ nemají vliv na morfologii buněčného 

dělení. To je poměrně překvapivé. Máte nějakou teorii, která by tento jev mohla vysvětlovat? Může mít 
LocZ nějaké další funkce? Jak si vysvětlujete, že výsledky konkurenční studie Fleurie et al. jsou v tomto 
ohledu odlišné – liší se genotypy studovaných kmenů a jak moc? Liší se kultivační podmínky? 

2. Zmiňujete, že extracelulární doména LocZ, která ovlivňuje jeho lokalizaci, je u streptokoků konzervována. 
Nachází se i v jiných bílkovinách, než je LocZ? 

3. Uvádíte, že esencialita proteinfosfatasy PhpP závisí na genetickém pozadí kmene. Lze nějak určit, které 
genetické či fenotypové znaky jsou pro toto zásadní? Je to přítomnost pouzdra? 

4. Prosím, vysvětlete blíže princip metodiky testu transformační kinetiky pro odlišení vlivu extragenových 
supresorových mutací. 

 
Na závěr bych chtěla shrnout, že práci hodnotím kladně, oceňuji výběr atraktivního tématu, široký 

metodický záběr i snahu autorky zorientovat se v mnohdy protichůdných datech. Práci doporučuji k obhajobě. 
 
V Praze 20. 5. 2020 
 
 
 
 
Mgr. Kateřina Petříčková, PhD. 

 
 
 
 


