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Posudek ško]ite]e:

Bc. Tomáš Kouba, diplomová práce "Vliv DNA elementů na aktivitu a regulaci rRNA
promo+oru u Bacillus subtilis."

Množství ribozómů v buňce definuje kapacitu proteosyntézy a je určující pro shopnost buňky
růst a dělit se. Počet ribozómů je pak regulován na úrovni iniciace transkripce rRNA genů.
Tomáš Kouba pracoval na projektu, jehož cílem bylo definovat DNA elementy rRNA
promotoru, které podmiňují jeho regulaci iniciačními nukleosid trifosfáty (iNTP). Tento
projekt probíhá ve dvou liniích: z.# vz.vo a z.# vz.Íro. Tomáš se podílel na linii z.# vz.Íro.

Tomáš vypracoval v naší laboratoři již bakalářskou práci, která položila základy pro jeho
práci diplomovou. V průběhu pobytu v naší laboratoři si Tomáš osvojil základní abecedu
molekulámí biologie: od klonování DNA, přez izolaci bílkovin, in vitro biochemické
experimenty a jejich vyhodnocování, po práci s odbomou literatuou. Ke svěřenému tématu
přistupoval svědomitě, se snahou dobrat se skutečných odpovědí na položené otázky. Projevil
schopnost kritického myšlení a rozhodně nadprůměmou iniciativu při řešení problémů.
Projekt si vzal doslova za svůj -a to se cení!

Předložená diplomová práce popisuje Tomášovy výsledky obdržené v modelovém systému
z Bacillus subtilis. Tomáš vyšel z již vytvořené vstupní série plasmidových konstruktů a
v definovaném systému in vitro určil 3 'oblast rRNA promotoru jako klíčovou pro jeho
regulaci iNTP. Následně se podílel na navržení druhé sady konstruktů, které posléze vytvořil
a použil k experimentům, které potvrdily a rozšířily vstupní výsledky a hypotézy. Protože
identifikovaná 3 ` oblast promotoru odpovídá oblasti, ve které se tvoří transkripční bublina,
ověřil Tomáš dále hypotézu, že stabilita této bubliny v tzv. otevřeném komplexu je rovněž
závislá na 3` oblasti promotoru. Konečně, Tomáš porovnal své výsledky in vitro s výsledky
experimentů in vivo, které provedl Mgr. Luděk Sojka, a mohl kostatovat, Že oba přístupy
vedly ke stejným závěrům. Tomášovy výsledky budou významnou součástí budoucí
publikace a přispěly k rozšíření chápání iniciace transkripce gram pozitivních bakterií.

Shmuto, předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

V Praze, 6. května 2008


