
Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Kateřiny Abrhámové:  

          „Role proteinu Prp45 v expresi a zrání mRNA“. 

 

Mgr. K. Abrhámová předložila práci podloženou 2 publikacemi, tudíž sepsanou 

v plném rozsahu. Práce sledující funkci proteinu Prp45 v kvasince S. cerevisiae byla 

vypracována ve velmi kvalitně fungující laboratoři, která se obdobnou problematikou zabývá 

již řadu let s mnohými úspěchy. Autorka využila potenciálu laboratoře pro podrobné studium 

role proteinu ze SNW rodiny u kvasinky S. cerevisiae i k porovnání s rolí obdobného 

proteinu u kvasinky rovněž domácí v laboratoři, ale s mnoha odlišnými vlastnostmi – 

Schizosaccharomyces pombe. Využila i možnosti realizovat mikroarrayové experimenty 

v zahraničí.  K práci laboratoře přispěla nejen svými výsledky ale i zavedením metody 

sledování sestřihu in vitro. O aktuálnosti tématu nelze pochybovat – regulace genové exprese 

za účasti nejrůznějších proteinů je nezbytná pro správné fungování všeho živého. Studium 

regulací zažívá v současné době boom, o čemž svědčí také Seznam použité literatury v této 

práci, kde většina citací není starších než 10 let. 

 

Práce je značně rozsáhlá ve všech svých částech, obnáší celkem 167 stran, 

nejrozsáhlejšími jsou  kapitoly Výsledky a Materiál a metody.  

 

Práce nemá samostatnou kapitolu vymezující cíle práce, ty však jsou uvedeny 

v kapitole Úvod a na začátku výsledkové části a rovněž zcela explicitně v autoreferátu. 

 

Literární přehled plně koresponduje s experimentálním zaměřením práce. Je 

rozsáhlým přehledem funkce proteinů SNW rodiny, které se podílejí na  mnoha úrovních 

regulace genové exprese – zejména na úrovni transkripce a exportu mRNA z jádra, u 

nejrůznějších typů organismů. Je to kapitola nabitá fakty, s čímž koresponduje i 18ti 

stránkový výčet citované literatury (často velmi recentní, z r. 2009) a seznam zkratek, čítající 

4 strany textu. Obojí ukazuje na náročnost sledování textu, který se hemží názvy genů a 

proteinů, ale i na důležitost výzkumu této problematiky a zároveň obtížnost jednoznačné 

interpretace jakýchkoliv získaných výsledků. V další části se autorka věnovala stejně 

důkladně přehledu vlivu mutací v sestřihových faktorech na fenotyp S. cerevisiae. 

 

Použitý materiál i využité metody jsou popsány velmi detailně. Rozsah kapitoly odráží 

fakt, že disertantka při své práci použila mnoho metod, včetně velmi sofistikovaných. Rozsah 

její laboratorní práce dokumentuje i to, že během své práce na tématu připravila více než 40 

nových vektorových konstruktů. 

 

Z výsledkové části je zřejmé, že autorka zrealizovala značné množství experimentů, 

které jí umožnily v diskuzi velmi profesionálně uvažovat o roli studovaného proteinu. 

Množství odvedené experimentální práce je úctyhodné. Podařilo se jí z různých úhlů pohledu 

charakterizovat vliv odstranění či mutací některých motivů proteinu Prp45 na životaschopnost 

kvasinky a dále velmi podrobně analyzovala vliv sestřižené verze prp45(1-169) na různé 

charakteristiky a funkce v kvasince. Provedla analýzu schopnosti komplementovat chybějící 

protein prp45 pomocí vektorů s různými zkrácenými verzemi či bodovými mutacemi genu 

PRP45, následně připravila kmen nesoucí pouze N- koncovou část genu a proteinu a velmi 

podrobně charakterizovala jeho vlastnosti, související s průběhem buněčného cyklu, citlivostí 

na různé inhibitory a teplotu 37°C, sledovala sestřih mRNA pro tubulin i sestřih dobře 

sestřižitelných sond i speciálních  transkriptů. Získala rovněž výsledky pomocí mikroarrayové 

techniky – zjišťovala míru exprese genů za optimálních a suboptimálních podmínek, 

sledovala také expresi genů fosfátového metabolismu. Poslední kapitola výsledkové části se 



zabývá studiem mapování esenciálních oblastí genu SNW u Schizosaccharomyces pombe. 

Tato kapitola je však napsána velmi stručně a působí jako narychlo dodaný přílepek.  

 

Jak plyne z přiložených 2 publikací, jimiž je disertantka spoluautorkou, podílela se ještě na 

mnoha dalších experimentech – publikace se jen velmi částečně překrývají s obsahem 

disertace. 

 

Diskuze je velmi kvalitní. Stejně jako literární přehled  dokazuje výbornou orientaci 

autorky ve studované problematice. Důkladnou diskusi jí mimo jiné umožnily také  i další 

výsledky kolegů z mateřské laboratoře. 

 

Připomínky a dotazy k práci: 

1/ Na začátku kapitoly Výsledky se poněkud obtížně sleduje text i výsledky znázorněné na 

obrázcích – hned na začátku kapitoly měla být uvedena především celková délka 

nezkráceného proteinu a Obr. 7 znázorňující schéma studovaných zkrácených a mutovaných 

verzí. 

Stejně tak konstrukce plasmidů je díky neuvedení schémat plasmidů obtížněji sledovatelná. 

Podobně na str. 93, kde by bylo vhodné uvést schéma přípravy kmene  s alelou prp45(1-169) 

– znázorněno je pouze schéma ověření nebo na str. 123 u popisu charakteristiky použitého 

diploidního kmene  Schizosaccharomyces pombe by bylo vhodné zařadit schéma.  Navíc se 

zde napřed píše o transformantech, pak teprve o přípravě kazet pro transformaci. 

 

2/ Na Obr. 18 není vidět, že buňky mají rozdělené jádro, jak se tvrdí na str. 98.  

 

3/ Str. 85 – odkaz na Obr.20 je uveden nesprávně. 

 

4/ Připomínka okrajová, nicméně v poslední době se stále častěji vyskytující problém: – shoda 

podmětu s přísudkem – opakovaně v textu. 

 

Dotazy: 

1/ Proč byl vzorek pro průtokovou cytometrii připravován tak složitým způsobem, jak je 

popsáno na str. 72? 

 

2/ Není jasný popis u Obr. 15 na str. 97 – proč byly buňky prp45(1-169) kříženy s dalším 

kmenem, šlo pak o diploidy nebo o haploidy po sporulaci?? 

 

3/ U Obr.29-31 jsou velké rozdíly v kvantitě kontrolní 18S rRNA- bylo tedy hodnocení 

snížené exprese sledovaných genů v 37°C u mutantního kmene v pořádku? 

 

4/ Autorka zjistila, že dvě odděleně syntetizované části proteinu prp45 se komplementují. Na 

str. 127 autorka pak diskutuje možný důvod letality odstranění N- konce proteinu, není-li 

zachován C-konec . V této souvislosti - existuje případně 3D-model nějakého proteinu z SNW 

rodiny? 

 

5/ Domnívá se autorka, že by „zjednodušená“ struktura proteinu u S. cerevisiae mohla 

souviset s výrazně nižším obsahem intronů u této kvasinky.? Ví se, jak je to s obsahem 

intronů u kvasinky evolučně vzdálené, Yarrowia lipolytica, u níž odpovídající protein má 

komplexnější strukturu? 

 



Závěr: Disertační práce Mgr. Kateřiny Abrhámové dokazuje, že autorka výborně zvládla 

orientaci v zadaném tématu, disponuje schopností využít široké škály mikrobiologických, 

biochemických a molekulárně biologických metod, zrealizovala velké množství experimentů, 

které přinesly nové poznatky a své výsledky je schopna zasadit do kontextu literárních údajů a 

kvalitně vyhodnotit. Moje připomínky a dotazy k práci nijak nesnižují kvalitu této práce. 

Jsem přesvědčena, že její práce může být bez jakýchkoliv pochybností přijata jako 

práce disertační a sloužit jako jeden z podklad pro udělení vědeckého titulu Ph.D. 

 

 

V Praze, 15.4.2010                                       

 

                                                                                             Doc. RNDr. Blanka Janderová, CSc. 


