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Posudek oponenta na disertační práci Mgr. Zuzany Cihlářové „Chybná oprava a 

poruchy metabolismu RNA spojené s lidským neurologickým onemocněním“ 

Disertační práce Mgr. Zuzany Cihlářové byla vypracována na Oddělení dynamiky 

genomu, Ústavu molekulární genetiky pod odborným vedením Mgr. Hanky Hanzlíkové, PhD. 

Disertační práce je prezentovaná ve zkrácené verzi a je podložena 3 publikovanými články a 

1  článkem v revizním řízení. Z hlediska autorství vědeckých článků se jedná o dvě 

prvoautorské publikace, jedna publikována v Neurology: Genetics a druhá v Nature 

Communications, kde je v revizním řízení. Dále je uvedena jako spoluautor v dalších dvou 

publikacích, jedna publikována v Molecular Cell a druhá v Nature Communications. 

V disertační práci je jednoznačně definovaný autorčin podíl na jednotlivých publikacích. 

Autorka se ve své disertační práci soustředila především na protein BRAT1, který hraje 

roli při poškození DNA a mutace v něm způsobují závažná neurodegenerativní onemocnění. 

Identifikovala novou BRAT1 variantu p.Val62Glu a popsala její fenotyp, který se liší od jiných 

variant BRAT1. Dále definovala novou interakci BRAT1 proteinu s podjenotkami 

Integrátorového komplexu INTS9 a INTS11 a popsala jeho novou funkci při jejich stabilizaci 

během regulace RNA transkripce. Mutace v proteinu BRAT1 způsobují zvýšení nesprávně 

zpracovaných RNA transkriptů, jako jsou snRNA, lncRNA a snoRNA.  

Předkládaná disertační práce je psána v anglickém jazyce a drží se zavedeného členění 

na kapitoly Abstract/Abstrakt, Introduction, Aims, Material and Methods, Results and 

Discussion and Conclusions. Závěrečná část pak obsahuje přehled literatury a autorčiny 

publikace. Po jazykové stránce je práce velmi dobře zpracována s minimum překlepů. 

Disertační práce začíná stručným úvodem, který poskytuje nezbytný základ pro čtení 

výsledkové části. Nicméně některé části byly až příliš stručné a zasloužily by si podrobnější 

popis. Výsledková část byla účelně rozdělena do třech podkapitol popisující jednotlivé cíle 

práce. Této části bych jen vytkla chybějící odkazy na experimenty v článcích.  

Disertační práce Mgr. Cihlářové reflektuje snahu definovat nový molekulární 

mechanismus důležitý pro vývoj mozku, který by přispěl k vývoji nových terapeutických 

postupů při léčbě neurodegenerativních poruch. V tomto směru přináší práce celou řadu 

nových poznatků, které podstatným a netriviálním způsobem rozvíjejí řešenou předloženou 

práci jako výbornou. Kvalitu dosažených výsledků dále podporují její publikace v prestižních 

časopisech a rovněž demonstrují, že autorka zvládla pokročilé metody molekulární a 

buněčné biologie, a že je schopna navrhnout experimentální postup a interpretovat data. 

Na základě předložené disertační práce doporučuji, aby byl Mgr. Zuzaně Cihlářové 

udělen titul PhD. 
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Doplňující otázky: 

 

1. V cíli číslo 2 popisujete BRAT1 protein. Zajímalo by mě zda byly u něj popsané post-

translační modifikace, které by také ovlivňovaly jeho funkci. 

2. Byla již ukázána struktura BRAT1 proteinu? Pokud ne, zkoušeli jste alfafold pro 

predikci struktury BRAT1 WT a BRAT1 mutant popisující v cíli 2? 

3. V poslední kapitole Výsledků se zabýváte BRAT1 a jeho interakce s Integrátorovým 

komplexem. V jednom z výsledků ukazujete akumulaci U1 snRNA v jádře. Zkoušeli 

jste obarvit buňky na SMN protein, či jiný U1 specifický protein ? 

 

 

V praze dne 15.1.2022                                                          Mgr. Adriana Roithová, PhD 

 


