
Posudek na dizertační práci: 

Analýza signální dráhy proteinkinasy StkP u Streptococcus pneumoniae. 

Řešitel:  

Mgr. Nela Holečková 

 

Předložená dizertační práce je ve formě plné verze a zakládá se na dvou autorčiných publikacích, z nichž 

u jedné je uvedená jako první autor. Práce je tedy logicky rozdělena na dvě tematické části, ale obě se 

týkají regulace buněčného dělení u rodu Streptococcus pneumonie, a to iniciační fáze tvorby a umístění 

septa. 

První z nich se zabývá studiem a charakterizací proteinu LocZ a jeho funkce v rámci buněčného dělení. 

Tento protein je jedním ze substrátů signální proteinkinázy StkP, která je u rodu Streptokokus unikátní. 

V druhé práci autorka prokazuje funkci fosfatázy PhpP v umístění dělícího kruhu v buňce při iniciaci 

dělení. 

Práce má předepsanou strukturu plné verze dizertační práce. Literární úvod pokrývá jak charakteristiku 

Streptococcus sp., tak přehled regulací buněčného dělení u rodů, kde je tento proces intenzivně 

studován, Escherichia coli, Bacillus subtilis, Caulobacter crescentus, Streptomyces coelicolor, Myxococcus 

xanthus, atd. V přehledné rešerši autorka shrnula současné poznatky a vyzdvihla rozdíly mezi 

jednotlivými typy mikroorganizmů v závislosti na jejich tvaru, a to tyčinkovitých a kulovitých. Zvlášť se 

věnovala pak známým faktům regulace buněčného dělení u Streptococcus pneumoniae. Shrnutí literatury 

rozdělila do kapitol Segregace chromosomů u S. pneumoniae, Syntéza buněčné stěny u S. pneumoniae, 

která obsahuje sestavení divisomu. Detailně se pak věnuje interakcemi mezi signalizačním párem 

proteinkinasy StkP a proteinfosfatasy PhpP a jejich substrátů, které jsou hlavním předmětem její 

dizertační práce. V případě proteinu Jag uvádí i pozdější výsledky, než, které jsou uvedeny v publikaci z 

roku 2014, a která je součástí této dizertace. 

Materiál a metody jsou vypsány detailně a již to, že jejich popis je na 26 stranách ukazuje na široký 

metodický záběr autorky. Od standartních mikrobiologických kultivačních technik, přes molekulárně 

genetické metody, izolace proteinů, až po časosběrnou fluorescenční mikroskopii. 

Výsledky jsou pak na 60 stranách a jsou rozděleny tak, jak byly publikovány v jednotlivých projektech. 

V prvním projektu, na kterém autorka pracovala již při diplomové práci jasně vymezuje, co jsou výsledky 

již publikované v diplomové práci a které jsou originální pro práci dizertační. 

Na kvalitu výsledků ukazuje, že oba projekty jsou publikovány v časopisech s vysokým impaktním 

faktorem. Tomu odpovídá i vysoká kvalita prezentace výsledků v předložené práci. 

Diskuze je vedena vždy ke každému projektu zvlášť. Diskuze k prvnímu projektu charakterizace proteinu 

LocZ/MapZ je obsáhlá a detailně vysvětluje výsledky, které porovnává s literaturou a vysvětluje rozdíly 

mezi výsledky s konkurenční laboratoří, které jsou částečně rozdílné a rozdílně interpretované. Oceňuji, 



že diskuze uvažuje i pozdější publikace, které upřesnili její výsledky ve funkci C a N terminální domény 

proteinu. 

Diskuze k druhé části projektu je stejně obsáhlá akorát neobsahuje úplné srovnání se současnou 

literaturou, i když v literárním úvodu jsou uvedeny min dvě pozdější publikace z vlastní laboratoře a další 

publikace popisující další substráty StkP. Některé závěry mi nepřipadají dobře a přesně formulované (viz. 

1. otázka). Chybí mi také nástin dalšího řešení problematiky, případně nějaká hypotéza sjednocující oba 

projekty. 

Jazyková úroveň práce samotné je dobrá, práce je sepsaná pečlivě s minimem překlepů, pro názvy 

enzymů atd. autorka zvolila klasický pravopis, který ale ne vždy dodržela, např. endonukleázy, ligázy, kdy 

by mělo být endonukleasy, ligasy, ale i hybridní výrazy jako kinásy, místo kinasy, případně kinázy. Dále 

autorka nejednotně používá značení fúze proteinů s GFP, GFP-LocZ, ale DivIVA-GFP. Vyhnula se častému 

používání anglicismů, i když ne zcela. 

Celkově práci hodnotím velmi kladně, je založena na dvou projektech, které byly publikovány 

v časopisech s vysokým impaktovaným faktorem. Jsou velmi kvalitním příspěvkem k řešení komplexního 

a složitého děje jako je buněčné dělení. Text samotné práce je sepsán detailně a pečlivě v souladu 

s publikovanými výsledky. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

K obhajobě mám tyto otázky: 

1. V diskuzi k druhému projektu vysvětlujete menší vliv delece fosfatázy na morfologii a dělení 

buněk než delece kinázy StkP nebo nadprodukce fosfatázy PhpP: ” což naznačuje, že 

hyperfosforylace substrátů StkP je buňkou lépe tolerována než absence fosforylace”. Váš závěr je 

ale podložen pouze stanovením kinetiky deforsforylace čtyř substrátů kinázy StkP v mutantu s 

deletovanou fosfatázou PhpP. Ostatní prokázané fosforylované proteiny kinázou StkP nejsou 

defosforylované PhpP fosfatázou? 

2. Je již v době obhajoby známo, jaký vliv má přítomnost polysacharidového pouzdra na fenotyp 

delečních mutantů u proteinů StkP/PhpP? Nemáte nějakou vlastní hypotézu, když v literárním 

úvodu uvádíte, že tvorba polysacharidových obalů ovlivňuje segregaci chromozomu? 

3. V prvním projektu velmi pěkně popisujete funkci proteinu LocZ, kdy prokazujete, že se vytváří 

v místě budoucího septa ještě před lokalizací FtsZ. „LocZ se účastní procesu výběru místa dělení u S. 

pneumoniae a naše výsledky napovídají, že patří mezi pozitivní regulátory umístění Z-kruhu.“  

V druhém projektu, ale popisujete, že je substrátem kinázy StkP a fosfatázy PhpP, které lokalizují 

v místě septa až po lokalizaci FtsZ. Máte z vaší práce, případně následné práce v laboratoři nějaké 

indicie, kdy je LocZ forsforylován/defosforylován v průběhu dělení? 
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