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Cíle práce 

Práce vychází z nepublikovaných fosfoproteomických dat Laboratoře buněčné signalizace, 

kde bylo u S. pneumoniae určeno několik substrátů proteinkinázy StkP. Protein MacP byl 

vybrán jako jeden ze substrátů této kinázy a práce měla za cíl identifikovat (ověřit) 

fosforylované zbytky MacP a určit jejich roli v interakci s dalšími proteiny buněčného dělení. 

Jako jeden z významných interakčních partnerů proteinu MacP byl v minulosti identifikován 

protein PBP2a, jehož delece je společně s delecí MacP synteticky letální. Dále bylo již dříve 

popsáno, že MacP je evidentně aktivátorem PBP2a (Fenton et al., 2018). V práci byl tedy 

kladen důraz na ověření této interakce a syntetické letality ale také na identifikování jiných, 

dosud nepopsaných interakcí MacP s proteiny dělícího aparátu. Dalším cílem byla 

mikroskopická a spektroskopická charakterizace fenotypů kmenů s delecí, nebo mutantními 

formami MacP. Mikroskopie měla být použita i v posledním cíli, kterým bylo určení 

lokalizace MacP v buňce. 

 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO  

Rozsah práce (počet stran):                                                129 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova                     ANO  

Je uveden seznam zkratek?                                               ANO 

 

Literární přehled:  

   Odpovídá tématu?                                                                                      ANO 

   Je napsán srozumitelně?                                                                            ANO 

   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?           ANO 

   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO 

 

Materiál a metody: 

    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO 

    Kolik metod bylo použito?                                                 20 

 

    Jsou metody srozumitelně popsány?                                 ANO 

 

Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?                                                                     ANO 

    Je dokumentace výsledků dostačující?                                                       ANO 

    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   ANO      

 

 

 



 

Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?              ANO 

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?                                                   ANO 

                                                        (s výjimkou viz sekce formální úroveň práce) 

 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO 

Závěry (Souhrn) : 

Jsou výstižné?    ANO 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

 

Jako čtenář bych ocenil, kdyby se obrázky a k nim příslušné legendy nacházely na stejné 

stránce. Literární úvod je, co se týče obrazové dokumentace, kvalitně zpracován. V kapitole 

diskuze jsem bohužel postrádal přehledné schéma, na kterém by autor demonstroval známé a 

jím nově objevené interakce proteinů buněčného dělení u S. pneumoniae. Pro tento účel mohl 

být použit např. modifikovaný obrázek 2-4 z literárního úvodu. Toto schéma by bylo velmi 

nápomocné k celkovému pochopení experimentálních výsledků (jak pro čtenáře, tak pro 

autora samotného). Text a jazyková úroveň práce je v pořádku. Práce obsahuje minimum 

překlepů.  

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

V práci bylo in vitro ověřeno, že protein MacP může být substrátem pro proteinkinázu StkP. 

Následně bylo in vivo potvrzeno dříve publikované místo fosforylace T32 na proteinu MacP 

a nově identifikován další fosforylovaný aminokyselinový (AK) zbytek na pozici T56. Za 

pomoci dvouhybridního systému (v E. coli) a koimunoprecipitace (v S. pneumoniae) byla 

prokázána interakce MacP s PBP2a in vivo. Fosfoablativní mutace proteinu MacP neměly 

vliv na interakci MacP s PBP2a. Dvouhybridní systém byl také použit na stanovení interakce 

MacP s dalšími proteiny buněčného dělení. Jako nové interakční partneři byly identifikovány 

důležité proteiny dělícího aparátu a syntézy peptidoglykanu. Pro podrobnějšího analýzu byl 

následně vybrán adaptorový protein GpsB a jeho interakce s MacP byla ověřena 

koimunoprecipitací MacP. V práci se nepodařilo zachytit přímou interakci MacP s StkP. 

Výsledky práce nicméně naznačují, že je tato interakce nepřímá a zprostředkována právě 

proteinem GpsB.   

 

Dalším splněným cílem práce bylo ověření syntetické letality mutanty s delecí MacP a 

PBP1a. MacP je tedy nezbytným aktvátorem PBP2a. Další experimenty ale ukázaly, že 

žádný z fosforylovaných AK zbytků nebyl pro tento proces aktivace esenciální.  

Fosforylované AK zbytky nebyly dále esenciální pro správné dělení a morfologii S. 

pneumoniae, jak bylo ukázáno mikroskopicky pomocí fázového kontrastu, nebo 

spektrofotometricky na růstu bakteriální kultury. Tato data jsou v rozporu s již 

publikovanými výsledky (Fenton et al., 2018) a autor práce se zde odvolává na špatný 

experimentální setup (komplementace pomocí fúze MacP s GFP aj.) v publikované práci.  

 

Dále byla fluorescenčně určena lokalizace MacP na septech dělících se buněk.  

 

Práce na proteinu PBP2a bohužel komplikovala jeho izolace a tak nemohly být provedeny 

fosforylační testy in vitro. Nicméně interakce PBP2a s MacP a GpsB byla potvrzena 

koimunoprecipitací PBP2a.  

 

I přes mojí drobnou připomínku k diskuzi (je chyba autora) a to, že část práce, týkající se 

proteinu PBP2a nedopadla podle autorových představ (není chyba autora), hodnotím celý 



projekt velmi pozitivně. Bohumil Kubeša odvedl velké množství práce a tím posunul znalosti 

o dělícím aparátu S. pneumoniae zase o kousek dál. Sepsáním své závěrečné práce ukázal, že 

umí kriticky přemýšlet nad danou problematikou a rozumí experimentálnímu uspořádání. 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně. 
 

 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

Proč nebyla po koimunoprecipitaci MacP a PBP2a použita dobře dostupná hmotnostní 

spektrometrie na detekci všech vazebných partnerů? 

 

 

V naprosté většině případů nemá znemožnění fosforylace MacP vliv na funkci tohoto 

proteinu a tedy ani na funkci PBP2a. Jak si to vysvětlujete? 

 

 

V diskuzi poukazujete na data z dříve publikované práce (Fenton et al., 2018), kde byla 

použita fúze MacP s GFP pro komplementační experiment. Tvrdíte, že by mohla velikost 

GFP (2.5x větší než MacP) ovlivnit správně sbalení a funkci MacP v buňce. Nicméně ve vaší 

práci používáte podobnou fúzi na fluorescenční lokalizaci proteinu. V tomto případě je to 

v pořádku? 

 

V práci uvádíte, že proteiny MacP a PBP2a jsou schopny tvořit oligomery. Máte hypotézu, 

k čemu by mohly v buňce takové oligomery sloužit?  

 

 

Z vašich výsledků vyplývá, že MacP interaguje s důležitými proteiny buněčného dělení a 

syntézy peptidoglykanu. V případě delece MacP jsou buňky nepatrně užší a delší. Máte 

hypotézu, čím by mohl být způsoben takový fenotyp? 
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