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Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Věry Chvalové „Role proteinu RACK1 v regula-

ci translace za stresových podmínek“

Projekt se týká zajímavé problematiky biologie stresových granulí, které se školitel dlouhodobě vě-

nuje. Hlavním předmětem studia je protein RACK1, člen rodiny WD40 asociovaný s ribozomy a stre-

sovými granulemi. Předkládaná práce si klade za cíl 1) připravit psí buněčné linie s různou mírou ex-

prese endogenního caRACK1, resp. exprimující mutované formy lidského hRACK1; 2) studovat různé

aspekty translace v reakci na stres u těchto buněčných linií. Jakkoli mi design projektu přijde zajímavý

a část získaných výsledků slibná, mám bohužel pochybnosti o spolehlivosti a výhrady k interpretaci 

některých získaných dat, což se ale může vyjasnit při obhajobě.

Práce má 80 stran a standardní členění, autorka v ní cituje 75 literárních zdrojů, z toho 18 review. Ci-

továny jsou práce recentní i staršího data. Práce je psána velmi čtivou češtinou, s minimem překlepů. 

Formální úprava působí pečlivě (až na nejednotný formát seznamu použité literatury), převzaté obráz-

ky mají dostatečné rozlišení. Vlastní autorčiny obrázky jsou veskrze kvalitní, ale občas mají příliš 

drobnohledné popisky (obr. 8, 23), případně by si zasloužily podrobnější anotaci (popis polyzomových

profilů na obr. 19, vyznačení hranic buněk na obr. 16). Mikroskopické snímky správně obsahují měřít-

ko. Níže komentuji jednotlivé kapitoly diplomové práce a uvádím případné závažnější připomínky a 

otázky. Moje drobnější připomínky k práci jsou uvedeny v bodech na konci posudku. 

Přehled literatury je jeden z nejčtivějších, jaké jsem v DP četl. Seznamuje čtenáře s obecným fungo-

váním translace a představuje klíčové objekty studia – protein RACK1 a stresové granule. Je na-

prosto adekvátní pro pochopení studované problematiky.

Cíle práce jsou jasně definované a kapitola rovněž představuje používanou buněčnou linii.

Seznam použitých materiálů je VELMI stručný a není v něm uvedena většina použitých chemikálií a 

přístrojů (např. ultracentrifuga? spektrofotometry?). Ty jsou sice povětšinou zmíněny v metodické sek-

ci, ale pro čtenáře je komplikovanější je tam hledat. Specifikace a/nebo zdroj použitého fibronektinu, 

arsenitu nebo agarózových kuliček pro IP proteinů uvedeny nejsou. U seznamu protilátek chybí ka-

talogová čísla, která jsou nezbytná pro jejich jednoznačnou identifikaci.

Popis metod je rovněž relativně stručný a nejsem si jistý, zda by mohl sloužit jako návod pro příští 

generace studentů v laboratoři (přeci jen se nejedná o dizertaci). V kapitolách 4.2.3 a 4.2.4 o mik-

roskopii chybí údaje o použitých objektivech, filtrech, kamerách, software... V kapitole 4.2.8 chybí pa-

rametry centrifugací. Na druhou stranu oceňuji, že autorka u centrifugací uvádí „g“ a nikoli „rpm“. Ač-
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koli ve výsledkové části se objevuje hodně kvantitativních závěrů o buňkách (velikost, rychlost růstu, 

velikost a počet stresových granulí) a western blotech (intenzita signálu), metodika kvantifikace po-

psána není. Nikde v práci není zmíněn počet nezávislých opakování jednotlivých experimentů, 

počty analyzovaných buněk/stresových granulí atd. Tyto parametry jsou ale naprosto klíčové 

pro posouzení spolehlivosti prezentovaných dat. Očekávám, že autorka v rámci obhajoby toto 

ozřejmí pro veškeré experimenty v DP a doplní do vlastního spisu formou errata (viz níže).

Výsledky jsou rozděleny do 3 podčástí, oceňuji dílčí shrnutí u každé z nich. Autorka připravila různé 

buněčné linie se změněnou hladinou exprese endogenního caRACK1 a/nebo s ektopickou expresí 

hRACK1 a jeho mutovaných variant s využitím systému CRISPR/Cas9. Líbil se mi chytrý postup pro 

vnášení mutovaných forem hRACK1 do psích buněk. Toto samo o sobě představuje velký kus práce 

a je škoda, že autorka konstrukce a následnou validaci nových linií nepopsala podrobněji (zejména 

kap. 5.3.1). Takhle to pro čtenáře trochu vypadá, že autorka od konstrukcí a řádných validací rychle 

„utekla“ k experimentům s novými liniemi, tyto experimenty ale působí spíše jako takový pilot – byly 

vůbec opakovány? Některé se technicky nezdařily (polyzomové profily, některé PCR, linie 4C2 rever-

tovala...). Pro kvantitativní závěry zcela chybí podkladová kvantitativní data (s výjimkou měření ve-

likosti buněk, které prováděl školitel – obr. 17, a počtu vícejaderných buněk v linii 6H8 – obr. 14, ale 

ani zde nevíme nic o velikosti analyzovaného souboru). Linie 6H8 údajně roste pomaleji než WT, ale 

nejsou prezentována žádná čísla (str. 42). Mám velký problém s technickým provedením i interpretací

ECL. Nanášková kontrola RSK je téměř ve všech případech silně přeexponovaná (obr. 15, 22, 30, 31;

u obr. 21 a 32 dokonce došel substrát pro ECL a proužky mají prázdné středy). Z takovýchto výsledků

není možné získat smysluplnou kvantifikaci (je třeba kratší expozice nebo méně protilátky). Na obr. 

31 vůbec není jasné, který proužek je RACK1 – chybí žebříček Mw, negativní kontrola. Pro obháji-

telnost spisu je dle mého názoru nutné formou errata do DP doplnit technicky správně prove-

dené výsledky ECL a/nebo upravit závěry činěné na podkladě těchto experimentů. Dále erra-

tum musí obsahovat informace požadované tučně zvýrazněnými otázkami níže.

Otázky

- kolikrát byly jednotlivé experimenty nezávisle provedeny, kolik bylo v jednotlivých repliká-

tech analyzováno buněk, stresových granulí?

- na jakém základě tvrdíte, že stresové granule jsou menší/větší/beze změny a jejich počet je 

menší/větší/stejný oproti WT? Jak byla provedena kvantifikace (obr. 14, 17, 18, 27, 29)?

Přírodovědecká fakulta UK

adresa: Albertov 6, 128  00  Praha 2 telefon: 221 951 111 e-mail: prirodovedecka@natur.cuni.cz

ičo: 00216208, dič: CZ00216208 fax: 221 951 125 web: www.natur.cuni.cz



3

- jak byly kvantifikovány výsledky ECL na obr. 9? Jak si vysvětlujete pokles exprese RACK1 na 

~30 nebo ~70% - čekal bych 100 vs 50% (WT vs heterozygotní KO)?

- jak byly vyhodnocovány grafy polyzomových profilů? Podle mne z obr. 20 nejde mnoho vyčíst (cf. 

obr. 19) a pokus navíc technicky selhal (degradace RNA).

- jak si vysvětlujete přítomnost více produktů prakticky v každé reakci PCR na obr. 10? Proč je v 

negativní kontrole smír a co bylo použito jako negativní kontrola?

V diskuzi autorka dobře srovnává své výsledky s existující literaturou a dalšími projekty na pracovišti, 

zmiňuje slabá místa některých svých experimentů (polyzomové profily, reverze linie 4C2) a navrhuje 

možné opravy/optimalizace postupu. Autorka rovněž smysluplně navrhuje navazující experimenty a 

dále tak projekt rozvíjí. Cíl "mutace RACK1 (R36D K38E) v místě vazby na ribozom" zatím nebyl do-

sažen a autorka předpokládá jeho dokončení v budoucnu, zřejmě v rámci PhD studia.

Otázky

- str 58 "Byl použit teplotní stres, který na všechny buňky v rámci kolonie působí rovnoměrně, na roz-

díl od arzenového stresu." Vysvětlete prosím blíže tento rozdíl v působení stresů.

- str 58 "Dále jsme zaznamenali úbytek buněk obsahujících mutantní hRACK1-GFP (viz obr. 29)", 

"mutantní hRACK1 je tedy pravděpodobně v buňkách degradován" - Dle obr. 29 buňky buď GFP ex-

primují hodně, nebo vůbec. Napadl by vás jiný důvod, proč se signál GFP u některých buněk „ztratil“?

V souhrnu předkládanou diplomovou práci hodnotím poněkud rozporuplně – formální stránka 

je dobrá, množství odvedené práce nemalé (i pokud n = 1), ale jako problematické vnímám 

technické provedení řady experimentů a jejich interpretaci. S návrhem hodnocení bych tak po-

sečkal na vlastní obhajobu práce.

V Bystřici dne 9. 9. 2020
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RNDr. Martin Převorovský, Ph.D.

Katedra buněčné biologie, PřF UK

Drobnější připomínky k DP:

- seznam zkratek je prakticky kompletní, ale v textu nejsou zkratky při prvním použití definované, což 

ztěžuje čtení

- tabulky je vhodné číslovat, pro snazší odkazování z textu

- kapitola 2.3.3.4. „Role RACK1 v biologických procesech“ - poněkud nešťastný název. Vše, co stu-

dujete, jsou biologické procesy...

- zbytečný anglický slovosled: např. „Regulace translace pomocí eIF2α fosforylace“ → Regulace 

translace pomocí fosforylace eIF2α; „RACK1 deplecí“ → deplecí RACK1

- "Seznam deoxyoligonukleotidů" → oligodeoxynukleotidů

- kapitoly 2 i 8 se obě jmenují "Přehled literatury"

- seznam zkratek: "UPR Untranslated protein response" → unfolded protein response

- str. 20 "popisují purifikaci tohoto genu" → purifikaci/izolaci DNA?

- str. 22 - odkaz na databázi Ensembl nestačí, je potřeba uvést IDs příslušných záznamů v databázi

- kapitola 4.1.4, tabulka - "T4" je název fága, není to jméno enzymu

- kapitola 4.2.2 "Pro rozmrazení byly buňky rozpuštěny v mediu" - určitě se nerozpustily...

- str. 39 "V raném embryonálním vývoji eukaryot" → živočichů?

- str. 53 "deleci endogenního RACK1, způsobenou delecí jednoho nukleotidu a posunem čtecího rám-

ce" – delece 1 bp není delece genu, je to inaktivující mutace

- str. 36, tabulka - není jasné, čím se v programu pro PCR liší kroky 2 a 3
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