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Diplomová práce Jana Fíly je zaměřena na analýzu fosforylovaných proteinů, které se účastní
procesů probíhajících v časných fázích aktivace zralého pylového zrna. Práce logicky navazuje na
předchozí výzkum školitelského pracoviště a významným způsobem jej rozvíjí.

Předložená práce je psána v anglickém jazyce, čte se snadno a po formální stránce je na
vysoké úrovni odpovídající recenzovaným časopiseckým publikacím, což má zřejmou souvislost
s publikační aktivitou autora. Cíle práce jsou jasně formulovány; je jimi izolace a identifikace
fosfoproteinů zralého a aktivovaného pylu a identifikace fosforylačních míst v těchto proteinech. Tyto
cíle se podařilo velmi dobře splnit a byly získány pro tento materiál poměrně unikátní výsledky –
celkem bylo identifikováno 139 kandidátních proteinů a u nich bylo přesně nalezeno 52
fosforylačních míst. K dosažení tohoto výsledku byla použita izolace fosfoproteinů pomocí afinitní
chromatografie (MOAC) a následná identifikace pomocí hmotnostní spektrometrie, které
předcházela buďto separace získaných proteinů pomocí dvourozměrné elektroforézy či štěpení
proteinů ve směsi a následná frakcionace a kvantifikace hmotnostní spektrometrií. Specificita
izolačního postupu byla ještě ověřena fosforylací in vitro. Přesné pozice fosfátových skupin byly
určeny na paralelně izolovaných fosfoproteinech prostřednictvím afinitní chromatografie s oxidem
titaničitým (TiO2-MOAC).

V pečlivě zpracovaném literárním úvodu je čtenář seznámen jak s analyzovaným modelovým
systémem, tak s přednostmi a úskalími jednotlivých metod sloužících k obohacení proteinových
extraktů o fosforylované proteiny. Metodika je stručná, ale všechny důležité detaily jsou zde
uvedené. Sekce výsledky je zpracována velmi přehledně, jednotlivé pasáže (experimenty) jsou logicky
řazené.  Doprovodné obrázky gelů dobře ilustrují předložené výsledky. Tabulky, které jsou klíčovým
výstupem předkládané práce, jsou pečlivě zpracovány dle standardních proteomických požadavků,
jejich popisky jsou stručné a přesné. V diskusi, podobně jako v literárním úvodu, jsou velmi kriticky a
zasvěceně konfrontovány přednosti, nedostatky a limity jednotlivých metod a je diskutována



spolehlivost získaných výsledků a vlastní výsledky jsou konfrontovány s literárními údaji. V diskusi
oceňuji fakt, že se autor věnoval i biologické interpretaci získaných proteomických dat, která je v této
fázi výzkumu poměrně obtížná, jednak vzhledem ke komplexitě studovaného procesu a jednak
kvůli neznalosti kompletního genomu tabáku a souvisejícím problémům s identifikací rozdílů
(sekvenčních i funkčních) mezi nalezenými izoformami.

Co z předložené práce nevyplývá, či jen nepřímo ze seznamu publikací, který je uvedený na
konci práce, je fakt, že autor práce se zásadním způsobem podílel na výběru a zavádění vhodných
metodik izolace fosfoproteinů na pracovišti a musel se na počátku vlastních analýz vypořádat
s četnými metodickými problémy. Data a výsledky získané v této úvodní části práce však
prvoautorsky publikoval v jednom přehledovém a jednom původním článku (Amino Acids IF=3,25;
Biologia Plantarum IF=1,97). Výsledky získané v rámci vlastního studia fosfoproteomu aktivovaného
pylu byly recentně přijaty do časopisu Proteomics (IF=4,51) a u této publikace je Jan Fíla rovněž
prvním autorem. Za zmínku dále stojí i fakt, že autor práce se výsledky prezentoval formou přednášky
již na čtyřech zahraničních a dvou tuzemských konferencích.

Práce je celkově na výborné úrovni a byla by, podle mého názoru, snadno obhajitelná i jako
práce disertační, vřele ji tedy doporučuji k obhajobě.

Lukáš Fischer

Připomínky k práci:

V práci se vyskytují jen ojedinělé formulační nedostatky jako např. „mRNA transcript“ (str. 5);
označení práce (Sugiyama et al., 2008) jako „recent study“ při porovnávání jejích výsledků s pracemi
(van Bentem et al., 2008) a (Benschop et al., 2008; str. 17); identifikace kandidátních proteinů
„according to more than two peptides“, které mělo být zřejmě „at least to two peptides (str. 47);
z formulace „Interestingly, four proteins were listed as unclassified.“ (str. 49) není jasné, co autora
zaujalo - čtenář se dozvídá až o několik stran dále, že zajímavé bylo, že se jednalo pouze o čtyři
případy.

Větší část druhého a třetího odstavce výsledků na straně 39 by podle mého názoru patřila spíše do
diskuse.

Zkratka RuBP je majoritně využívána pro ribulózu 1,5-bisfosfát, proto bych doporučoval pro
ruthenium II tris (bathophenanthroline disulphonate) použít zkratku RuBPS, která se často také
používá.

V tabulkách identifikovaných proteinů by bylo vhodné uvést i předpokládanou buněčnou lokalizaci,
která se může u jednotlivých izoforem proteinů lišit. Některé rozdíly pozorované u jednotlivých
izoforem enzymů, např. Glyceraldehyd 3-fosfát dehydrogenázy by pak možná bylo možné vysvětlit
různou lokalizací (popř. u tohoto enzymu možná i využíváním různých koenzymů - NAD x NADP).

Otázky k obhajobě:

V metodice v kapitole 3.2 - příprava vzorku extrakcí acetonem s TCA je finální produkt označován jako
„protein extract“ – byť se toto označení používá, je opravdu správné? V které fázi přípravy vzorků pro
2D lze skutečně hovořit o proteinovém extraktu?



Při in vitro fosforylaci s radioaktivně značeným ATP byl u mnoha proteinů pozorován pokles intenzity
signálu s prodlužujícím se časem reakce. Toto je v práci interpretováno jako zvýšení fosfatázové
aktivity a postupný přechod do rovnovážného stavu (mezi probíhající fosforylací a defosforylací).
Jakým způsobem mohlo dojít ke zvýšení aktivity fosfatáz? Není možné pokles v intenzitě vysvětlit i za
předpokladu konstantní aktivity fosfatáz?

Při interpretacích 2D elektroforetogramů se v práci uvádí, ze sousedící spoty byly často identifikovány
jako týž protein, a že se "velmi pravděpodobně" jedná o stejnou isoformu proteinu lišící se stupněm
fosforylace. K tomuto bych se rád optal, jak velký posun v pI lze očekávat při fosforylaci/defosforylaci
určitého proteinu, a zda by tento posun aspoň u některých proteinů odpovídal pozorované
vzdálenosti mezi zmiňovanými sousedícími spoty. Jaká alternativní vysvětlení "zmnožení" spotů od
určitého proteinu připadají v úvahu?


