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Praha, 12.8. 2011 

 
Dobrý den, 
 
dovolte mi podat souhrnou zprávu o disertační práci Mgr. Luďka Sojky. 
 
Bez váhání lze prohlásit, že je to velmi kvalitní, ucelená práce, rozhodně hodná 
kandidáta na titul Ph.D. Vzhledem k tomu, že s kolegou Liborem Krásným, jedním ze 
školitelů Luďka Sojky, máme již zhruba dva roky společné semináře, výsledková část 
číslo 1 byla pro mne výletem do známeho teritoria, které se Luďkovi podařilo opravdu 
zdatně zmapovat. Ostatně prvoautorská publikace v NAR hovoří sama za sebe. 
Druhá část je také zajímavá, i když zde mám jednu zásadní faktickou výhradu. 
Závěrem nelze než konstatovat, že plně doporučuji přijetí této práce k dosažení titulu 
Ph.D. Kdybychom byli v prostředí školních lavic, neváhal bych, i po té, nebo hlavně 
po té, co jsem měl Luďka možnost poznat osobně, udělit závěrečnou známku: 
výborná. 
 
Nyní konkrétně k jednotlivým pasážím: 
 
Abstrakt: bez výhrad 
 
Úvod: přehledný, logicky členěný – až na jednu drobnou vyjímku (viz. níže) bez 
výhrad. 

- DksA a GreA/B jsou na str. 24 zařazeny mezi „malé ligandy“, nicméně hned 
první větou v rámci jejich charakteristiky je minimálně DksA označen za TF, 
což je lehce v nesouladu. 

 
Materiál a metody: bez výhrad 
 
Výsledky: Rovněž uceleně a logicky členěné a zpracované.  
Zásadní kritika: 

- Str. 92 – nahoře a str. 100 – zde zásadně nesouhlasím s předkládaným 
závěrem, že exp. prezentovaný v obrázku 32 naznačuje, že se YbxF váže na 
50S do místa vzájemného styku obou podjednotek. Výstupy z GFP dat a 
purifikačních dat ve smyslu stanovení množství YbxF volného versus 
vázaného na ribosom nelze vzájemně porovnávat. Pokud autoři neprovedli 
podobný Western blot po izolaci 70S „couples“, nelze v žádném případě činiti 
takovéto závěry. 

Následuje list drobné kritiky: 



- 1. odst. kapitoly 2.1 (str. 66) mi přijde lehce kostrbatý, redundantní se 
začátkem druhého odst. téže kapitoly na následující straně. 

- Obrázky 16 a 18 bych rozhodně umístil na jednu stranu – uzce spolu souvisí a 
jejich rozdělení brání snadnějšímu proniknutí do uvedených dat. 

- Obr. 16, konstrukt #9; “.” na místě „C“ bych udělal světle šedou (jako od 
Pveg). 

- Je zajímavé, že téměř všechny operony rRNA v B.s. začínají tandemem 
promotorů (P1 a P2), z nichž jeden je silně a druhý pouze slabě iNTP-
senzitivní. Jistě pro to existuje nějaký fyziologický důvod, který ale autor 
nezmiňuje – nebo jsem ho přehlédl? 

- Str. 77- nárůst aktivity #9 in vivo nelze z textu této práce pochopit. Prozřel 
jsem až po náhlédnutí do této práce v NAR – jedna klíčová věta v diser. práci 
autorovi vypadla.  

- Technická poznámka – obrázek 26 je v textu uveden před obrázkem 25. 
- Str. 90 a metoda 3.13. – Na důkaz „důkladné purifikace ribosomů“ by 

disertační práci slušel Silver-stained gel ukazující pouze ribosomální proteiny. 
- Obr. 35 (str. 96) – chybí „loading control“ – kontrolní blot nějakého „house-

keeping“ proteinu, k jehož hladinám by bylo možné hladiny testovaných 
mutant a wild-typu vztáhnout. 

 
Diskuze: po přečtení výsledkových částí samotná diskuze nepřináší mnoho nového, 
místy působí spíše jako shrnutí. 
  
Shrnutí: bez výhrad   
 
Přehled literatury: „up to date“ 
 
Grafická úprava: velmi zdařila 
 
Děkuji a přeji všem pěkný den. 
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