
Posudek oponenta na disertační práci Zuzany Feketové: „Čiapočkou či bez 

čiapočky“. 
 

Zuzana Feketová odevzdala spis disertační práce, jehož součástí jsou tři publikace vydané 

v mezinárodních impaktovaných časopisech. Spis se opírá zejména o experimentální práci 

týkající se (ne)existence čepičky na 5’-konci mRNA resp. iniciace translace v kvasince 

Candida albicans, která vyústila v její prvoautorskou publikaci v časopise FEMS yeast 

research. 

 

Práce je sepsána ve slovenském jazyce. Pojata je jako kompletní spis, tvořený Úvodem, 

Literárním přehledem, komentářem k publikacím, kapitolou Materiál a metody, a dále 

kapitolou spojující nepublikované výsledky s diskusí a Závěrem. Autorka cituje 

neuvěřitelných 569 publikací. 

 

V literárním úvodu, který čítá 50 stran textu, autorka velmi zevrubně zpracovala relevantní 

témata, vztahující se k experimentální práci. Z textu spisu je jasně patrna snaha o postižení 

všech detailů a podrobností, týkajících se jednotlivých témat. Důkladnost a smysl pro detail je 

jistě v pořádku a ku prospěchu věci. Snaha po postižení detailu však občas čtenáři působí 

potíž při orientaci v diskutovaném. Text je prosycen anglikanismy typu: „C. albicans eIF4E 

protein“; vzhledem k tomu, že slovenštinou vládnu pouze pasivně, neumím zhodnotit, nakolik 

je slovenština v tomto ohledu tolerantní. Zřejmě ve snaze odlehčit text, plný zkratek a 

odborných výrazů, se autorka na několika místech uchyluje ke stylu, který by velmi slušel 

beletrii, méně však odbornému textu. 

 

Kapitola Materiály a metody (31 str.) je napsána úplně a korektně, výčet použitých technik je 

úctyhodný a svědčí o autorčině bohaté metodické výbavě. Krom několika překlepů za zmínku 

snad stojí přílišná zkratkovitost některých návodů, což bych rád dokumentoval na odd. 

4.2.4.13, jejíž část zní: „2) nechať rasť do OD660 0,6-0,9“ a „3) indukovať 1 mM IPTG při 

teplote 20°C/ON“. Z „návodu“ nelze vyčíst, zda bakterie byly kultivovány aerobně či nikoliv, 

ani zda byly kultivovány po celou dobu při 20°C či jen po indukci. Vyjádření: „Produkce 

proteinu byla indukována IPTG v koncentraci 1mM“, by také bylo přesnější. Poučený čtenář 

se zřejmě dovtípí, že „/ON“ znamená kultivaci „přes noc“, což však neznamená, že zkratka 

nemá být uvedena v seznamu. Rovněž tak „RT“ použité na mnoha místech jinde. Seznam 

zkratek jako takový však ve spisu chybí, nahrazen je komentáři a vysvětlivkami „pod čarou“.     

 

Vlastní experimentální činnost autorky je uvedena, krom přiložených publikací, v kapitole 

„5. Nepublikované výsledky a diskusi“. V zásadě se jedná o popis exprese translačního 

faktoru IF4E (a rovněž IF4G a LC4E) patogenní kvasinky Candida albicans v mutantách 

Saccharomyces cerevisiae za účelem stanovení vzájemné zastupitelnosti homologiích 

proteinů obou kvasinek a zhodnocení schopnosti iniciačních faktorů C. albicans pracovat 

s mRNA bez čepičky. Dále pak exprese a purifikace vybraných iniciačních faktorů, jejich 

zkrácených variant a mutantních verzí v Escherichia coli  za účelem jejich krystalizace a 

přípravy polyklonální protilátky proti proteinu CaIF4E kvasinky C. albicans. Součástí spisu 

jsou rovněž cenné úvahy podložené alignmenty primárních struktur proteinů (např. orf 

19.3914) a detailními analýzami krystalických struktur. Výsledková část jednoznačně svědčí 

o širokém experimentálním záběru a schopnosti autorky aplikovat velmi široké spektrum 

technik. Autorka spojila výsledkovou část popisu experimentů s diskusí a s uvedením 

vlastních výsledků do širších souvislostí, což zpřehledňuje konstrukci spisu. Patrna je opět 

snaha o maximální podrobnost popisu, což je samozřejmě velmi cenné, neumím se však 

ubránit dojmu, že autorce chybí trocha nadhledu, resp. schopnost představit si, že text bude 



číst čtenář sice poučený, v detailu však s problematikou neobeznámený. Méně je mnohdy 

více.  

 

Závěr práce má formu souhrnu, tj. přehledu podstatných, získaných autorkou nálezů a 

informací. 

 

Ke spisu následující otázky/připomínky/náměty do diskuze:  

Nepochopil jsem, proč autorka očekávala 19. den po imunizaci králíka negativní reakci jeho 

séra s antigenem (str. 132-135) (?).  

Na str. 135 operuje s interakcí denaturovaných a nedenaturovaných proteinů se sérem, 

proteiny jsou však na témže western blotu, o jaký typ elektroforetického dělení se jedná však 

není uvedeno. Co bylo cílem experimentu? 

Je-li CAG překládán v C. albicans z 93% případů serinem, nedomnívám se, že mutace tripletu 

CAG za kodón plně specifický specifický pro serin (str. 180) může přinést pozitivní výsledek 

experimentu, jak autorka byť zdrženlivě očekává. 

Zaujalo mne, že při testování substituce iniciačních faktorů S. cerevisiae proteiny C. albicans, 

autorka používala k „odléčení“ plasmidu(ů) nesoucích geny S. cerevisiae, autorka používala 

prostou dlouhodobou kultivaci a nikoliv fluororotovou kyselinu ve spojení s genem URA3, 

jak je standardní. 

 

Autorka narazila při testování účinku exprese IF4E C. albicans v kvasince S. cerevisiae na 

velmi zajímavý fenomén. Jak ukazuje na obr. 22 (str. 137), hladiny proteinů IF4E obou 

kvasinek v S. cerevisiae se vzájemně doplňují, z čehož lze hypotetizovat, že proteiny 

kompetují o stabilizující faktor, který je v buňkách patrně v limitovaném množství. Tento 

nález podle mého soudu může být základem nového „příběhu“. Oceňuji zejména skutečnost, 

že a jak autorka nález diskutuje. 

 

Spis předložený Zuzanou Feketovou je po obsahové stránce standardní disertační prací 

s obvyklými prohřešky a nedostatky stylistickými, a zřejmě rovněž jazykovými. Základ celé 

práce spočívá na  prvoautorské publikaci. Přesto ocenění zaslouží zejména různorodost 

experimentální práce a z ní plynoucí široký metodický záběr. Lze se rovněž domnívat, že 

alespoň některé dílčí studie a experimenty uvedené v disertační práce Zuzany Feketové, 

budou základem další experimentální práce laboratoře, a posléze dojdou publikačního 

naplnění. 

 

Spis doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

V Praze, 15.8.2011 

 

 

Doc. RNDr. František Půta, CSc. 

 

  

 

 

 

 

 



   


