
 
 

 

 

Školitelský posudek  na diplomovou práci Petry Špirhanzlové „Fyzické 

mapování vazebně neidentifikovaných oblastí pomocí BAC klonů u 

Xenopus tropicalis“ 

 
Petra Špirhanzlová svou diplomovou práci vypracovala na dvou pracovištích, a to v laboratoři 

vývojové biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v laboratoři 

syntetické a systémové biologie Univerzity Val d´Essonne v Evry v rámci studijního pobytu 

Erasmus. Cílem bylo fyzické mapování vazebně neidentifikované oblasti krátkého ramene 

chromozómu 2 u Xenopus tropicalis pomocí BAC klonů, kterými disponuje spolupracující 

francouzská laboratoř. Značná část těchto klonů byla začleněna do nové verze genomu X. 

tropicalis (7.1) na základě krátkých 100 bp koncových sekvencí. Vzhledem k tomu, že jak 

název diplomové práce napovídá, není oblast krátkého ramene chr.2 vazebně mapována, 

přistoupil Joint Genome Institue (JGI) k lokalizaci BAC klonů do genomu převážně na 

základě syntenie s člověkem a kuřetem.  

  

 Úkol Petry Špirhanzlové spočíval ve fyzické identifikaci klonů předběžně přiřazených 

do krátkého ramene chr.2 pomocí fluorescenční in situ hybridizace. V naší laboratoři je již 

dlouhou dobu zavedená metoda FISH-TSA, která je díky tyramidové amplifikaci signálu 

schopná vizualizovat genové sondy o velikosti cca 1000 bp. Nevýhodou této techniky je 

paradoxně její citlivost, která je překážkou u lokalizací rozsáhlejších DNA úseků, které 

obsahují větší množství repetitivních sekvencí, jako např. BAC klony. Petra byla nucena 

postavit nový protokol schopný lokalizovat tyto DNA úseky. Vzhledem k tomu, že 

spolupracující laboratoř. Dr. Polleta z Univerzity v Evry byla ochotna Petru přijmout v rámci 

programu Erasmus, bylo rozhodnuto, že vývoj a optimalizace protokolu bude probíhat pod 

vedením Dr. Polleta, který také, vlastní BAC knihovnu X. tropicalis. Během téměř ročního 

pobytu se Petře Špirhanzlové podařilo zavést a aplikovat funkční metodu fluorescenční in situ 
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hybridizace s využitím BAC značených sond. Po návratu do Prahy tuto metodu zavedla i 

v naší laboratoři.  

 

 Velice záhy začala Petra pracovat na vlastních lokalizacích vytipovaných BAC klonů. 

Celkem se jí podařilo lokalizovat 10 klonů, z nichž některé bylo možné fyzicky propojit do 

větších celků. Obrovským překvapením pro nás byl fakt, že zmíněné BAC klastry neleží na 

krátkém rameni chr.2, nýbrž na chr.1. Práce Petry Špirhanzlové jasně ukázala na rizika, která 

jsou spojená s přiřazením BAC klonů pouze na základě syntenie s člověkem a kuřetem.  

  

 Z tohoto důvodu jsme v naší laboratoři přistoupili k laserové mikrodisekci cca 15 kopií 

inkriminovaného krátkého ramene chr.2 a celogenomové amplifikaci a reamplifikaci. Získaný 

DNA materiál byl po té sekvenován spolupracující laboratoří z National Institute for Medical 

Research (NIMR) metodou Solexa. Získaná data, na kterých se Petra také podílela nám 

umožnila předběžně identifikovat cca 100 BAC klonů, které budou postupně lokalizovány 

nově zavedenou FISH.  

  

 Celkově diplomovu práci hodnotím velmi kladně. Petra jasně prokázala samostatnost a 

houževnatost, která je bezpodmínečně spjata se zaváděním nových postupů. Pozitivní ohlasy 

mám také ze spolupracující francouzské laboratoře, kde se Petra zavedla jako velmi schopný 

mladý vědecký pracovník. K práci nemám vážnějších připomínek a doporučuji jí k obhajobě 

se stupněm výborně.      

 

 

V Praze dne 5.9.2012                 Ing. RNDr.Vladimír Krylov, Ph.D.      


