
Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Jana Benady “Molecular mechanisms of 

checkpoint signalling and termination” v rámci postgraduálního studia na Přírodovědecké 

fakultě UK 

Disertační práce Mgr. Jana Benady je zaměřena na funkci a regulaci proteinu Wip1 a jeho roli 
v rámci buněčného cyklu a při regulaci oprav DNA poškození.  Zkoumané téma pokládám za velice 
aktuální a zajímavé a zjištěné poznatky za velmi důležité pro danou problematiku obecně.   

Formální kvalita předložené práce 
 Vlastní práce vykazuje některé formální nedostatky, které budou dále zmíněny. Citace autoreferátu i 
vlastní práce jsou uváděny ve formě celých jmen v textu a v seznamu literatury jsou pak naopak členěny 
číselně, což poněkud postrádá smysl. Autoreferát, který jsem obdržel k posouzení s prací vykazoval 
hrubé formální chyby, kdy byly přeházené strany a autoreferát začínal stranou 25. Autoreferát zaslaný 
s pozvánkou na obhajobu je nicméně opraven, takže šlo zřejmě o technickou chybu, kterou autor 
napravil. 

Jazyk 
Práce je psána v anglickém jazyce, s občasnými překlepy a chybami. Konkrétní připomínky pak budou 
uvedeny později. 

Hodnocení jednotlivých částí disertační práce 

1) Literární úvod  
Literární úvod shrnuje současné poznatky o úloze a regulaci Wip1 proteinu a obecně popisuje 
mechanismy regulující buněčný cyklus a opravu při poškození DNA. Úvod považuji za vcelku zdařilý, 
často jsem ovšem narážel na systematické nevysvětlení zkratek při prvním použití.  

2) Cíle práce  
Cíle práce jsou jasně shrnuty do pěti navazujících bodů, které si kladou za cíl charakterizovat regulaci 
fosfatázy Wip1 v průběhu buněčného cyklu, objasnit negativní regulaci odpovědi na poškození DNA 
v průběhu mitózy, charakterizovat nově objevené mutace Wip1 na molekulární úrovni, popsat 
farmakologické účinky inhibitoru Wip1 a určit vzájemné regulace mezi Wip1 a p38/MK2 po 
genotoxickém stresu. 

3) Výsledky  a diskuse 
Práce obsahuje ve výsledkové části velmi zajímavá data, která dokumentují, že Wip1 fosfatáza je 
degradována a její enzymatická aktivita je snížena během mitózy, což je zřejmě mechanismus, jak jsou 
buňky schopny v mitóze reagovat i na nízkou hladinu poškození DNA. Autoři dále ukazují, že v 
nádorových liniích a klinických vzorcích je možné nalézt C-koncově zkrácenou verzi Wip1, která je 
stabilnější a enzymaticky aktivní a může  tak přispívat ke karcinogenezi buněk, které mají wild type p53, 
neboť vede k jeho zvýšené degradaci. Dalším zajímavým poznatkem pak je, že rakovinné buňky, které 
mají wild type p53 a vyšší hladinu Wip1 jsou citlivější k látkám vyvolávajícím poškození DNA a k 
antagonistu MDM2 (nutlin-3) pokud jsou kombinována s Wip1 inhibitorem GSK2830371. V zatím 
nepublikovaných datech pak autor ukazuje, že MK2 je schopna fosforylovat Wip1 na S46, tato 
modifikace ale nemění enzymatickou aktivitu této fosfatázy a pochopení fyziologického významu této 
modifikace je tak předmětem dalšího výzkumu. 

Práce je souborem čtyř publikovaných prací, které prošly recenzním řízením a nepovažuji tedy za 
relevantní hodnotit jejich kvalitu, neboť data v nich obsažená byla již hodnocena v průběhu recenzního 



řízení. Dovolím si zde jen vyzdvihnout velmi pěkné impakt faktory časopisů a pogratulovat autorovi 
k publikačním úspěchům (5letý průměrný IF publikovaných prací je: Oncotarget 5.415, Cell cycle 4.240, 
Journal of Cell Biology 9.886).   

Další připomínky a otázky: 
1) V seznamu zkratek nejsou některé zkratky vysvětleny adekvátně. Např. CDC25A je uveden jako 

M-phase inducer phosphatase 1, MDM2 je uveden jako E3 ubiquitin ligase či H2A je vysvětlen 
jako a type of histone, či např. PUMA je uveden jako JFY-1, Bcl-2-binding component 3. Všechny 
tyto informace jsou správné, ale nevysvětlují z čeho je odvozena používaná zkratka, což je 
v tomto kontextu zásadní. 

2) Diskuse je spíše komentářem k jednotlivým článkům spíše než syntézou získaných poznatků s 
daty, která již jsou o roli protein Wip1 známa. Také kapitola Linking of publications (správněji asi 
Linking publications) je dle mého názoru velmi stručná a zcela nelogicky (pro mne) publikace 
čísluje a spojuje publikace v uvedeném pořadí 4, 3, 1, 2, přestože v kapitole publikace jsou pak v 
jiném pořadí. 

3) V mnoha případech jsem narazil na to, že zkratka nebyla při prvním použití náležitě vysvětlena a 
čtenář ji pak musí hledat v seznamu zkratek. 

4) Překlad českého abstraktu občas ne zcela odpovídá anglické verzi, např. je slovo „drug“ 
přeloženo jako droga, což není v tomto kontextu správné. Můžeme se také dozvědět, že „Brca1 
sama o sobě nemá domény“, což mě překvapilo, protože pokud se nepletu, jde o protein a není 
rodu ženského. V tomto kontextu ještě stojí za zmínku, že autor používá v textu jak Brca1, tak 
BRCA1, to by mělo být v textu konzistentní. Podobně histon H2AX je někdy psán jako gH2AX a 
někdy s řeckým znakem gamma. Český překlad použitých mikroskopických metod 
v autoreferátu nezní příliš česky, jako např. „live-cell mikroskopie“ či „high-content a high-
throuput mikroskopie“ na straně 30. 

5) Občas se objevují nepřesnosti ve formulaci, jako např. na straně 47 „was independent on Wip1“ 
(dependent on, ale independent of), popř. na stejné straně „A later report by questioned“, kde 
vypadlo jméno autora tohoto reportu a dále můžeme nalézt na straně 52 „which otherwise of 
increased stability displays“ nebo na straně 65 „ decreased of Wip1“. Podobných překlepů 
v práci najdeme více (nejvíce v kapitole Supplement-Unpublished data), chápu, že v práci 
podobného rozsahu se jim zcela vyhnout nedá, ale dle mého názoru by v práci mělo být 
takovýchto chyb méně. 

6) Jelikož autor navrhuje, že protein Wip1 by mohl fungovat jako onkogen (zvláště jeho zkrácená 
forma) a v této práci byl ověřen funkční inhibitor Wip1 (GSK2830371), plánuje autor ověřit tyto 
hypotézy např. na myším modelu in vivo?  

Celkové hodnocení disertační práce 

Práci doporučuji k obhajobě, přestože si myslím, že vykazuje chyby svědčící o tom, že autor mohl práci 
věnoval více času. Přesto autor jasně prokázal, že se orientuje ve vědecké literatuře, je schopen o dané 
problematice přemýšlet, provést vlastní experimenty a správně je interpretovat a také následně data 
publikovat ve velmi dobrých mezinárodních impaktovaných časopisech. Přeji autorovi úspěšnou 
obhajobu a mnoho dalších vědeckých úspěchů. 

 

                                                                                                                                      

V Praze dne 16.1.2017             Mgr. Jaroslav Truksa Ph.D. 


