
 

 

Posudek na doktorandskou disertační práci Ing. Pavla Moudrého nazvanou   

 

POSTTRANSLATIONAL MODIFICATIONS IN DNA DAMAGE RESPONSE  

(POSTTRANSLAČNÍ MODIFIKACE PŘI ODPOVĚDI NA DNA POŠKOZENÍ) 

 

 Předkládaná disertační práce Ing. Moudrého zabývající se buněčnými změnami na 

úrovni proteinů a to po různých typech genotoxických inzultů byla vypracována na 

základě výsledků práce získaných v průběhu jeho doktorandského studia na Oddělení 

Genetiky a Mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  

Práce se v obecné rovině zabývá buněčnými reakcemi na poškození DNA jež 

vzniká v důsledku genotoxického stresu, který může mít jednak různý původ (vnitřní – 

metabolicky podmíněný, vnější – účinkem klastrogenních faktorů) či formu (fyzikálně či 

chemicky podmíněnou). Poškození DNA je hlavní příčinou nevratných a často život 

ohrožujících mutací a proto má porozumění molekulárním mechanismům podílejících se 

na rozpoznání a eliminaci příčin a následků genotoxického stresu významný přesah do 

medicíny a jedná se bezesporu o velmi atraktivní a vysoce kompetitivní téma.  

Odpověď na DNA poškození v savčí buňce je komplexní proces zahrnující mimo 

jiné změny v expresi proteinů, jejich posttranslační modifikace, relokalizace a degradaci. 

Práce se více či méně dotýká všech uvedených součástí této komplexní reakce, zvláštní 

zřetel je pak věnován některým posttranslačním změnám zahrnující především kovalentní 

vazbu specifických drobných proteinů (Ubiquitin, SUMO).         

 

Z formálního hlediska neshledávám v textu disertace žádný zásadní problém. Text 

disertace je standartně členěn a psán moderním způsobem, tedy angličtinou zaměřenou na 

sdělení faktů co nejstručnější a zároveň nejvýstižnější formou. V kombinaci s překvapivě 

kvalitní a obsáhlou přiloženou publikační aktivitou Ing. Moudrého nelze jinak, než plně 

akceptovat spíše stručný text jež čítá včetně abstraktu a obrázků necelých 40 stran. V této 

souvislosti si však dovolím vyslovit názor, že stručnost je sice oceňována při psaní 

publikací, disertační práce by však mohla mít i jistý přesah. Například zavádění či pouhé 

osvojování některých náročných metodik využitých pro experimentální část muselo být 

zákonitě provázeno četnými neúspěchy a optimalizačními kroky, pro jejichž popis není 

v publikační formě vědeckého výstupu z pravidla žádný prostor. Naopak v disertaci tento 



prostor je, v tomto případě však zůstal nevyužit a autor se tak možná ochudil o možný 

zdroj cenných informací v době, kdy si již detaily nemusí pamatovat. 

 Literární přehled poskytuje pro pochopení a odůvodnění relevantnosti cílů práce 

dostatečný a aktuální souhrn informací. Jedná se o stručné shrnutí typů poškození DNA a 

obecný popis posstranslačních modifikací vybraných proteinů, jež jsou DNA poškozením 

v savčí buňce vyvolány. Částečně se úvod dotýká i problematiky translokace proteinů ať 

už do místa DNA poškození či z cytoplasmy do jádra. Celý úvod je zpracován logicky, 

přehledně, s obrázky a relevantními citacemi. Za úvodem následuje kapitola jíž je pouhý 

výčet použitých metod. Ta si, dle mého názoru, zasloužila podrobnější rozpracování 

z důvodů, jež jsem již naznačoval výše. Následuje souhrn publikací a pak hned důležitá 

kapitola, která efektně propojuje přiložené zdánlivě nesourodé publikace s cíli disertační 

práce. Poměrně dost prostoru je věnováno diskusi dosažených výsledků.  

Přiložené publikace lze obecně rozdělit na ty co vycházely z výsledků siRNA 

screenu postaveného pro identifikaci nových genů zapojených do regulace vzniku 53BP1 

fokusu v místě dvouřetězcového DNA zlomu a na ty co se obecně týkaly fenoménu DNA 

poškození a jeho buněčného signalování v různých biologických souvislostech. V rámci 

siRNA screenu se autorovi podařilo identifikovat dva nové faktory ovlivňující jak přímo 

tak i nepřímo formování 53BP1 fokusu v místě DNA zlomu a opublikovat jejich 

molekulárně-biologickou charakterizaci ve dvou separátních pracích v zahraničních 

časopisech s impakt faktorem (u obou je Ing. Moudrý jako prvoautor). Obě prvoautorské 

práce sledovaly, do jisté míry zaběhnuté, schéma charakterizace určitého proteinu 

zahrnující jednak genetické manipulace vybraných buněčných linií a dále pak speciální 

mikroskopovací techniky a aplikaci různých chemických inhibitorů.   

 

Autoreferát je zpracován standardním způsobem a zcela výstižně charakterizuje 

obsah předložené disertační práce. 

 

Otázky pro diskuzi: 

 

1. ) SiRNA screening prováděný za účelem identifikace genů podílejících se na odpovědi 

na DNA poškození vykázal překvapivě málo nových „hitů“ (2 z více než 1300 

testovaných genů). Autor sice v diskusi spekuluje o příčinách takto slabého skóre, ty jsou 

však definovány jen velmi obecně a domnívám se, že malý výtěžek screenu plně 

nevysvětlují. Mohl by autor přiblížit jestli a jakým způsobem byl experiment před 

samotným spuštěním testován? Jestli byl počítán a jak dopadl Z-faktor testovacích 



vzorků? Jaké závěry a poučení autor učinil pro případný design nového analogického 

testu? 

 

2.) Model akumulace 53BP1 v místě dvouřetězcových zlomů předpokládající závislost na 

K63-dependentních modifikacích histonů H2A a H2AX v místě zlomu byl významně 

zpochybněn nedávnou publikací ukazující, že ve skutečnosti je vazba 53BP1 podmíněna 

pouze degradací JMJD2A (Mallette and Richard, 2012), která je důsledkem navázaní 

K48-linkovaného Ub řetězce na tento protein ligázou RNF8 a/nebo RNF168. Z této práce 

tedy vyplývá, že vazba 53BP1 do místa zlomu je nezávislá na K63-ubiquitinacích, jež jsou 

taktéž katalyzovány těmito ligázami. Mohl by se autor pokusit dát do kontrastu tento 

překvapivý model například s prací týmu Rogera Geenberga, který ukazuje, že formace 

53BP1 fokusu je významně ovlivněna i aktivitou K63-specifické deubiquitinázy BRCC36 

(Shao et al., 2009) a pokusit se nějak vyjasnit zřejmý rozpor těchto výsledků? 

 

Závěrem shrnuji, že mi bylo velkým potěšením posuzovat předloženou disertační 

práci pro její vysokou odbornou úroveň a přínos zcela nových a velmi zajímavých 

poznatků. Jsem přesvědčen, že disertační práce Ing. Moudrého je významným příspěvkem 

na poli buněčné odpovědi na DNA poškození jak bylo ostatně potvrzeno úspěšným 

opublikováním získaných dat v zahraničních periodicích s impakt faktorem.  

 

Práce splňuje všechny požadavky kladené na doktorandskou disertační práci. Na 

základě toho navrhuji, aby Ing. Pavlovi Moudrému byl po úspěšném obhájení jeho 

disertační práce udělen akademický titul „philosophiae doctor“ (PhD). 

 

 

 

 

V Olomouci 14. 5. 2012 

      Mgr. Martin Mistrík, PhD. 

      Laboratoř Integrity Genomu  

      Ústav molekulární a translační medicíny  

Univerzita Palackého v Olomouci 

Olomouc, Česká republika 
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