
Czech Republic	  

NATIONAL CENTRE FOR BIOMOLECULAR RESEARCH • Kamenice 5 • 62500 Brno • Czech Republic • 
Phone: +420 549 49 5042 • Fax: +420 549 49 2556 • vanacova@chemi.muni.cz	   - 1 -‐	  

     
    MASARYK UNIVERSITY 
    FACULTY OF SCIENCE 
    NATIONAL CENTRE FOR BIOMOLECULAR RESEARCH 
    Doc. Stepanka Vanacova, PhD 
    University Campus Bohunice, ILBIT, Building A4 
    Kamenice 5, 62500 Brno 
    Czech Republic  
    Phone: +420 549 49 5042 
    Fax: +420 549 49 2556 
    vanacova@chemi.muni.cz 
 

Brno, 14.9.2011 

Posudek disertační práce Mgr. Zuzany Feketové nazvané : 
S čiapočkou alebo bez čiapočky? 
Iniciácia translácie eukaryotov so zameraním na oportúnneho patogéna C. albicans 
 
 
Předložená disertační práce shrnuje výsledky z několika projektů, kterým se věnuje laboratoř Dr. 
Pospíška. Hlavním tématem je výzkum potenciálního homologu translačního iniciačního faktoru 
eIF4E z kvasinky Schizosaccharomyces pombe. Součástí práce jsou tři odborné publikace z 
impaktovaných časopisů, v druhé části jsou shrnuty a oddiskutovány výsledky nepublikované. 
Výsledkům předchází extensivní literární úvod čítající více než 60 stran a odkazující na 
úctyhodných 569 literárních zdrojů. Celá disertace má vyčerpávajících 206 stran.  

 
Jako hlavní přínosy výzkumné činnosti kandidátky vidím (i) průkaz funkčnosti Orf19.7626 

jako translačního iniciačního faktoru C. albicans a jeho charakterizace v heterologním systému S. 
cerevisiae, (ii) iniciační testy exprese, purifikace a krystalizace Ca4ESer, (iii) vývoj nového 
reportérového systému pro testování identity a funkčnosti IRES elementů. 
 

Vzhledem k tomu, že publikovaná data již prošla kritickým recenzním řízením, budu se v 
mém posudku více zabývat nepublikovanou částí. Práce nepochybně obsahuje řadu zajímavých 
předběžných výsledků, u několika z nich je škoda, že ve výzkumu dané problematiky nebylo 
důsledněji pokračováno. Celková kvalita je však významně znehodnocena formou prezentace. 
Autorka používá hovorových výrazů a slovních spojení, které do odborné publikace, jíž disertační 
práce bezesporu má být, nepatří. Přestože si cením nadšení, s nímž studentka o daném tématu píše, 
obraty jako “Otázka za milion”, či, sdělení, že se těší na disertační práce kolegyň (str. 32), či 
odstavec str. 50 kapitola 2.5.1 “Zhruba v období, keď vrcholilo vedecké snaženie o 
charakterizovanie dráhy tvorby čiapočky u kvasiniek (ale aj u cicavcov) a podchvíľou vyšiel nejaký 
nový článok, ktorý opäť potvrdil už̧ vynájdené ešte inak a pridal nejaký ten nový detail, prišla v 
roku 2002 Donna Dunyak s článkom s vel ̌mi prekvapivými výsledkami.”,  by se v ní neměly 
objevovat. Vzhledem k mým nedostatečným znalostem slovenského jazyka nemohu jinak dále 
hodnotit jazykovou úroveň. Část nepublikovaných výsledků je sepsána příliš dlouhosáhle a opět 
s prvky laboratorního žargonu. Dle mého názoru jsou zde uváděny přílišné detaily, např. 
optimalizace podmínek PCR a příprava rekombinantní DNA či optimalizace purifikace proteinů, 
které by mohly být maximálně přínosné v bakalářské práci, ale ne v doktorské. Čtenář tak ztrácí 
orientaci, která z kapitol je podstatná. Dále postrádám seznam použitých zkratek. Zvýšení kvality 
práce by bývalo pomohlo výrazné zredukování a editace textu. 
 
Mám několik poznámek a dotazů, které budou uvedeny postupně tak, jak se vyskytují v textu. 
 
1. Chybí reference k původu Obr. č. 1 
 
2. Jakým dílem se studentka podílela na pracech s tématikou IRES publikovaných v NAR a Journal 
of General Virology? 
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3. V části věnující se studiu Ca4E proteinu se uvádí, že byl úspěšně vypurifikován (ikdyž v malém 
množství) rekombinatní protein Ca4E. Uvažovala, nebo pokusila se uchazečka otestovat vazbu 
Ca4E na diferenciálně modifikované čepičky in vitro? 
 
4. Nejsem si jistá, zda je nutné věnovat celou jednu kapitolu v disertační práci přípravě a testování 
polyklonálního séra (Kapitola 5.1). 
 
5. Str. 150 – chybí citace na dvou místech v dolním odstavci (citační program jejich absenci 
dokonce tučně vyznačil). Odražený odstavec uprostřed věty 
 
6. Kapitola 5.2. Regulace exprese Ca4E v přítomnosti divoké a mutantní verze S.c. 4E. V horním 
blotu (Obr. 22) s protilátkami proti kvasinkovému eIF4E obecné vypadá signál stejně silný pro 
endogenní i episomálně exprimovaný. Naproti tomu na dolním blotu je signal pro Ca4E 
v kvasinkách s divokým typem S.c. detekovaný specifickými protilátkami na Ca4E výrazně 
zeslaben v porovnání se signálem pro stejný protein v jiných kmenech. Jednalo se o jeden blot nebo 
dva různé bloty? Tyto výsledky jsou jistě zajímavé, ale vzhledem k tomu, že je celá kapitola 
postavena vpodstatě na jediném experimentu jsou diskuze a spekulace trochu odvážné. Škoda, že 
studentka nepřikročila k dalším analýzám – jako např. navrhovanému srovnání exprese na úrovni 
mRNA, či analýze polysomálního profilu v kombinaci s western blotem. Prosím studentku, aby 
během obhajoby navrhla další přístup studia dané tématiky. 
 
7. Kapitola 5.3. Velmi se mi líbilo elegantní řešení purifikace rekombinantního Ca4E přes jeho 
afinitu k m7GTP, které umožňuje selektivní purifikaci vazebně funkčních proteinů Ca4E. Avšak 
pro účely strukturních studií, kdy je potřeba miligramových množství čistého proteinu, mi přijde 
tento postup příliš finančně nákladný. Nepochopila jsem, proč se autorka nakonec rozhodla pro 
purifikaci za denaturačních podmínek, zváště, když nevyužila možnosti fúzní značky (6xHis). Tato 
značka je často přítomna na proteinech použitých pro krystalografické studie. Jelikož měla autorka 
problémy s elucí a výtěžkem, stála by tato cesta za pokus. His kotva byla stejně nakonec využita na 
radu Dánského pracoviště pro zkrácenou verzi Ca4E. 
 
 
Přes veškerou mou kritiku  a připomínky konstatuji, že práce obsahuje zajímavé výsledky a přístupy 
a celkově doporučuji předloženou disertační práci k obhajobě.  
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