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Předkládaná disertační práce se zabývá velmi zajímavou vědeckou problematikou, kterou je 

studium buněčné odpovědi na poškození DNA a její regulace posttranslačními modifikacemi 

zúčastněných proteinů. Byla vypracována na pracovišti, které má dlouholetou zkušenost se 

studiem tohoto tématu a které je známo výbornými výsledky publikovanými v prestižních 

časopisech. V řešení problematiky byly použity moderní metody molekulární a buněčné 

biologie včetně technik RNAi ve spojení s  technikami fluorescenční mikroskopie buněčných 

linií. Disertace je psaná v angličtině a je koncipována jako soubor 4 článků publikovaných ve 

významných časopisech doplněný společným úvodem, definicemi cílů práce, diskusí 

výsledků a závěry. Úvod do problematiky je dob a poskytuje čtenáři dobře členěný a 

poskytuje čtenáři dostatečné informace pro pochopení všech částí doktorské práce. Cíle práce 

jsou také jasně formulovány a všechny publikace jsou nejprve stručně představeny a jejich 

výsledky poté srozumitelně diskutovány. 

V prvním ze dvou hlavních projektů byly získány zajímavé původní výsledky o vlivu 

nukleoporinu NUP153 na jaderný import proteinu 53BP1 a tím i na regulaci buněčné 

odpovědi na poškození DNA (DDR) a udržení integrity genomu. Výsledky byly publikovány 

v časopise Cell Death and Differentiation a ukazují, že nukleoporin NUP153, nalezený 

v siRNA testu cíleném na nové regulátory buněčné odpovědi na poškození DNA, je nezbytný 

specificky pro jaderný import proteinu 53BP1, jeho hromadění v místech poškození DNA a 

následně pro přežití buněk po ozáření ionizujícím zářením. Bylo také prokázáno, že na 

jaderném importu 53BP1 se vedle NUP153 podílí i importin-β. K této části mám několik 

otázek. Jelikož je v práci uvedeno, že importin-β interaguje s 53BP1, zajímalo by mě, zda je 

známa sekvence jaderného lokalizačního signálu (NLS) v proteinu 53BP1, kterou importin-β 

rozpoznává. V kvasince Saccharomyces cerevisiae je importin-β součástí tzv. klasické 

importní dráhy spolu s importinem-α, který je adaptorovým proteinem vážoucím přímo cNLS 

signály v přenášených proteinech. Je možné, že i jaderný transport 53BP1 je 

zprostředkováván klasickou importní drahou a není přímo vázán na importin-β, ale na 

importin-α a společně v komplexu s importinem-β jsou pak přenášeny do jádra jaderným 

pórem, na jehož jaderné straně jsou pak navázány na NUP153? Byla testována funkce 

importinu-α v jaderném přenosu 53BP1? Z případné účasti importinu-α a z recentní publikace 

o vazbě importinu-α na NUP153, by mohla vyplývat odpověď na otázku specificity přenosu 

53BP1 vzhledem k ostatním proteinům účastnícím se DDR, které mohou využívat jiné 

přenašeče z rodiny β-karyopherinů nezávislé na NUP153, který je zřejmě využíván klasickou 

importní drahou.  

Druhá stěžejní práce Ing. Moudrého pojednává o dalším proteinu, který byl nalezen ve 

výše zmíněném testu, o proteinu UBA1 aktivujícím ubikvitin a nezbytném pro účinnou 

odpověď buňky na poškození DNA. Tento protein je důležitý pro akumulaci proteinu 53BP1 

na místě dvouřetězcových zlomů (DSB) v DNA, ale sám se v těchto místech pozorovatelně 

nehromadí. Jaká je tedy představa o místech, kde dochází k aktivaci ubikvitinu před jeho 

vazbou na proteiny v oblasti DSB? 

U dalších dvou publikací byl Ing. Moudrý členem řešitelského týmu. Jedna pojednává 

o ovlivnění lidských buněk bakteriálním toxinem z hlediska trvalé aktivace dráhy signalizující 

poškození DNA a vedoucím k buněčné senescenci, tj. zastavení buněčného cyklu. Moje 

otázka k této části projektu se týká senescentních buněk. Jedná se o dlouhodobé, ale vratné 

zastavení cyklu nebo je toto zastavení perzistentní a nevratné? U kvasinek se buňky s 

dlouhodobě zastaveným buněčným cyklem nazývají buňky klidové (quiescentní). Zajímalo by 

mě, zda je možné nalézt nějaké společné rysy těchto buněk se senescentními lidskými 



buňkami? Poslední zahrnutá práce analyzuje množství vytvořeného heterochromatinu 

v buňkách testikulární tkáně v různých stadiích vývoje i nádorové transformace. Rozdíly 

v distribuci markerů heterochromatinu s identifikací aktivované dráhy signalizující poškození 

DNA přinášejí nové pohledy na vývoj normální zdravé i nádorové tkáně. 

Závěrem lze konstatovat, že výsledky předkládané disertační práce mají vysokou 

vědeckou hodnotu a jsou významným příspěvkem k hlubšímu poznání molekulárních 

mechanismů udržujícím integritu genomu. Přesto mám i několik formálních připomínek. 

Autoreferát v anglické verzi kopíruje vlastní disertaci a je plně vyhovující. Jeho česká verze 

by však zasloužila více pozornosti a vřele doporučuji korekci jak překlepů, tak i pravopisných 

chyb včetně sjednocení psaní odborných termínů s ohledem na komfort čtenářů. Stejně tak 

bych přivítala jinou velikost obr. č. 5 v literárním úvodu vlastní disertace, který je z důvodu 

velikosti písma nečitelný. A jako poslední připomínku bych zmínila absenci doplňujícího 

materiálu, na který se v publikaci o vlivu NUP153 na jaderný import 53BP1 několikrát 

odkazuje. Materiál je sice dostupný na webových stránkách časopisu, ale pro čtenáře tištěné 

disertace není k dispozici.  

Výše uvedené otázky a připomínky jsou námětem k diskusi a nesnaží se nijak snížit 

vysokou kvalitu výsledků získaných v předkládané disertaci. Myslím si, že Ing. Pavel Moudrý 

více než dostatečně prokázal schopnost tvořivé vědecké práce a nic nebrání tomu, aby jeho 

disertační práce byla přijata k obhajobě a po splnění všech podmínek nutných k udělení titulu 

Ph.D. doporučuji jeho udělení. 
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