
Posudek oponenta na bakalářskou práci Vladimíra Nerandžiče " Evoluce buněčné signalizace:

Srovnávací analýza alfa podjednotek trimerních G-proteinů"

Předložená bakalářská práce se zabývá evolučními aspekty vývoje buněčných signálních drah,

konkrétně pak komparativní analýzou Gc[ podj ednotek trimemích G-proteinů v eukaryotních

organismech.

Práce je dělena do s kapitol a sestává z 31  stran. V souhmu (který však překvapivě není součástí

tištěné verze bakalářské práce, kterou měl oponent k dispozici a byl pouze zaslán e-mailem) autor

podává shmující přehled cílů práce a dosažených výsledků. Škoda jen, že anglická verze abstraktu

obsahuje několik chyb a občas trochu trpí doslovným překladem z češtiny. Po krátkém úvodu do

fúnkce trimemích G-proteinů a popisu diversity eukaryotických organismů autor předkládá ambiciózní

cíle, jimiž jsou shmutí současných poznatlů o ftinkci trimemích G-proteinů a pilotní fylogenetická

analýza Got podjednotek.

Literámí rešerše tvoří v souladu s posláním bakalářské práce většinu textu a představuje ucelený

vhled do Široké problematiky trimemích G-proteinů. Je patmé, že autor se v záplavě primámích i

sekundámích publikací o tomto problému „neutopil" a jednotlivá témata týkající se struktumích

vlastností podjednotek G-proteinů, molekulámích mechanismů jejich vazby na receptor, následné

aktivace, přenosu signálu a jeho atenuace jsou napsána čtivě a přehledně. V souladu se svým

zaměřením se autor neomezuje jen na popis nejstudovanějších G-proteinů v obratlovcích, ale v kapitole

5 uvádí a srovnává poznatky o podjednotkách Go také v jiných eukaryotických říších. Oceňuji rovněž,

Že autor rozebírá možné altemativní hypotézy popisující jednotlivé kroky G-proteinové signální

kaskády.

Kapitola 6 je potom věnována popisu autorova vlastního vědeckého výzkumu. Spolu se

školitelem autor získal monumentální dataset sekvencí GG podjednotek a provedl první fylogenetickou

analýzu, která mimo jiné identifikovala novou skupinu podjednotek, nazvanou GGx a také naznačila

možnost existence nových GG podrodin podléhajících N-koncové myristoylaci. Práci uzavírají stručné

a jasné závěry a seznam citované literatury; chybí bohužel přehled použitých zkratek.

Za nepochybnou infomační a vědeckou hodnotou práce však bohužel silně pokulhává jej í

formální stránka. V celém textu jsou rozesety překlepy, na tiskařského Šotka také asi nelze svést

občasnou absenci slov, častou změnu písmene „u" ve zkratce GG za otazník anebo „a", či chybějící

reference v seznamu publikací (např. Hacket et al., 007) atp.. Také popis zásadního obr. 4 by si zřejmě

zsloužil větší péči.



Kromě výtek uvedených výše mám následující dotazy a připomínky:

(i)  Vaše práce naznačila existenci horizontálního genového transferu mezi hlenkou (Di.D;osíeJít/m) a

hnědou řasou (Ectocarpus). Můžete spekulovat, jakým způsobem, popř. jakým směrem k této

událsti došlo?

(ii) Existuje nějaká korelace mezi počtem GPCR a počem genů GG (případněGpy) podjednotek v

8enomu?

Závěrem konstatuji, že dle mého soudu předkládaná práce i přes výše uvedené výhrady splnila nároky

kladené na  bakalářskou prácia proto ji doporučuji k obhajobě.

V Praze, dne 22. května 2008. Mariin~Potock


