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II. Posudek oponenta 

 

Experimentální diplomová práce Bc. Ivy Šenitkové s názvem "Komplementace dsbA mutantního kmene 

Francisella tularensis a analýza potenciálních vazebných partnerů proteinu DsbA“ je vypracovaná na 93  

stranách, obsahuje 27 obrázků a 25 tabulek. Diplomová práce je zaměřena na studium role DsbA proteinu ve 

virulenci intracelularního patogena Francisella tularensis. Diplomantka nás postupně seznamuje s taxonomií 

bakterie Francisella tularensis, epidemiologií, některými dosud popsanými faktory virulence a dále jinými 

obecnými charakteristikami. Jednu podkapitolu věnovala těžišti této práce hypotetickému lipoproteinu 

FTT1103, který jeví homologii s disulfid oxidázovou proteinovou rodinou a je označovaný jako DsbA. Delece 

kódujíci sekvence v genomu Francisella tularensis vedla k atenuaci bekterie a existuje hypotéza, že tento 

protein je důležitý pro správný "folding" proteinů vnější membrány a pro sekreci proteinů, v tomto případě i 

virulenčních faktorů. Celkově je práce vypracována s velkou pečlivostí a veškeré uvedené informace jsou 

řádně podloženy citací (celkový počet citací je 68). Cíle jsou jasně definované a byly i diplomantkou po 

pravděpodobně nekonečném usilí dosaženy. Ve zkratce šlo o trans komplementaci FTT1103 delečního 

mutanta fúzním proteinem (DsbA+FLAG kotva) a dále purifikaci a identifikaci proteinů interagujích s DsbA 

proteinem. Během vypracovávání diplomové práce musela Bc. Iva Šenitková vstřebat velké množství 

teoretických informací a zvládnout široké spektrum metod od funkční genomiky až po proteomiku a 

bioinformatiku. Diskuse a závěr přehledně sumarizují dosažené výsledky. Závěrem bych řekl, že v kontextu 

diplomových prací se v případě Bc. Ivy Šenitkové jedná o nestandardně dobrou práci. 

Připomínky: i) Vzhledem k tomu, že hlavní těžiště je hledaní vazebných partnerů DsbA proteinu, uvítal bych, 

kdyby autorka podrobněji v úvodu popsala chování homologu tohoto proteinu u jiných bakterií, případně 

nastínila jiné důležité interakce u patogena Ft. Dále podkapitola zabývající se FTT1103 by měla být zařazena 

před cíle a měla by v ní být vyřčena hypotéza, z níž cíle vycházejí. ii) Z kapitoly metody je jasně poznat, že 

jednotlivým postupům diplomantka velice dobře rozumí, ale pro větší přehlednost a čtivost bych v případné 

další práci tuto kapitolu omezil jen na informace nutné k reprodukci metody. Otázky mám jen obecné, 

výsledky jsou pěkně vysvětleny a eventuální nejasnosti i diskutovány. Otázky: 1. Existují nějaké informace, že 

zkrácení proteinu DsbA v ssp. tularensis SchuS4 má za následek vyšší virulenci? Je role a funkce tohoto 

proteinu stejná napříč jednotlivými ssp. bakterie F.tularensis 

2. Myslíte, že je možné, že v budoucnu mezi vazebnými partnery DsbA naleznete i FTT1102, který je, 

myslím, součástí stejného operonu? 
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