
Posudek na disertační práci Ing. Ivana Novotného 

Práce s názvem „Formation of splicesomal snRNPs in the cell nucleus“ vznikla na 

pracovišti ÚMG AVČR, v oddělení biologie RNA pod vedením Dr. Davida Staňka. Ivan Novotný 

se v ní zabývá funkcí bezmembránových buněčných struktur buněčného jádra - Cajalových 

tělísek (CB)a také cytoplasmatickými dynamický mi strukturami tzv. P bodies. 

V posledních letech jsou intenzivně studovány molekulární mechanismy toho, jak buňky 
koordinují tvorbu velkých makromolekulárních komplexů – jaderných či cytoplasmatických 
tělísek, jejich funkce a způsoby regulace. Takové studium je náročné a vyžaduje  
kombinované přístupy molekulární a buněčné biologie, genetiky a biofyziky.  Dvě publikace, 
na nichž je větší část předložené disertační práce založena, (obě v Mol. Biol. Cell, IF 5.98) jsou 
dokladem bravurního výzkumu na tomto poli.     
V první z nich autoři dokazují, že Cajalova tělíska nejsou jenom místem biogenese snRNP  de 
novo, ale, že jsou v nich tyto komplexy recyklovány stejným mechanismem i poté, co se 
účastní sestřihu. Ve druhé publikaci, ve které je I. Novotný prvním autorem, je studována 
kinetika tvorby  „U4/U6.U5 tri- small“  ribonukleoproteinové částice, nezbytné pro sestřih 
pre mRNA  v Cajalových  tělískách.  Autoři v ní vytvořili matematickým modelováním a 
sledováním pohybu jednotlivých  snRNP  použitím technik fluorescenční mikroskopie živých 
buněk model formování tri snRNP formace  v Cajalových tělískách. Podle tohoto modelu je 
v nich vytvářeno cca 230 tri-snRNP za minutu, což je asi 10 x větší rychlost než jejich tvorba 
v okolní nukleoplasmě. 
V další, třetí části práce,  autor  prezentuje zatím nepublikované výsledky ukazující, že „knock 
down“  exprese U6 specifického proteinu SART 3 (faktor  pro  reannelining U4 a U6) blokuje 
cílení tri-snRNP  komponent do Cajalových tělísek.  
V poslední, rovněž nepublikované části disertační práce autor prezentuje výsledky, indikující 
vztah mezi Cajalovými tělísky a cytoplasmatickými „P- bodies“.  Se svými spolupracovníky 
ukázal, že LSm proteiny a jejich rovnováha lokalizace v jádře a cytoplasmě řídí tvorbu P- 
tělísek v cytoplasmě.  

Práce je psána anglicky. Po formální stránce je práce členěna na Souhrn, Cíle práce,  

26ti stránkový literární přehled, asi 10 stránkový soupis použitých metod  -  Material a 

Metody. Další kapitola Výsledky a diskuse uvádí ve své úvodní stránce ( str. 46 ) dva projekty 

s citacemi obou publikací. Nicméně v této kapitole jsou kromě výsledků a diskuse obou 

publikovaných projektů ještě výsledky a diskuse dvou dalších zatím nepublikovaných 

projektů . Následují 2 strany „Conclusions“ a  obsáhlý seznam literatury.  

Ke kapitole Literární přehled:  

Tato kapitola seznamuje čtenáře s organizací jaderných struktur,  a podrobně 

problematikou role snRNP  v sestřihu pre mRNA  a také s degradací mRNA v eukaryotické 

buňce. Přehled je napsán dobře, svědčí o autorově přehledu literatury vztahující se 

k problematice jeho zájmu.  Připomínku mám jen k angličtině; téměř na každé straně lze najít 

nějakou chybu, nejčastěji v interpunkci.  

Kapitola Materiál a metody je dokladem bohatého rejstříku metod, které autor 

využíval (kroměr různých  metod molekulární a buněčné biologie, též metody mikroskopické 

jako např. FRET, FRAP techniky). 



V prvních dvou kapitolách výsledků a diskuse je prakticky doslovně převzat text 

dvou autorových publikací, které prošly přísným recenzním řízením. Obě tyto kapitoly 

přinášejí originální výsledky  velmi dobře formulované a dokumetované. Svědčí o vynikajícím 

výzkumu v oblasti studia funkce Cajalových tělísek  a dynamiky  procesů s nimi spojených.    

Experimety v kapitole 3 výsledků vyústily ve schema, prezentující roli proteinu 

SART3  nejen v cílení U4 a U6 snRNP do Cajalových tělísek, ale také v kontrole správné 

formace tri-snRNP.      

Připomínka: V   textu  je odkaz na   obr. 5.3.11   A –C , ale na obrázku je jen A a B. 

 

Kapitola 4 výsledků    - „LSm proteins link nucleus and P bodies“  je psána  stručně, 

téměř na úkor dobré srozumitelnosti. Navíc obr. 5.4.5., 5.4.6. jsou velmi špatně viditelné.  

V popisu obr. 5. 4.5. se  autor odkazuje na Suplement. fig. 2, který v práci nelze dohledat.     

 

Otázky:   In S. cerevisiae, bylo ukázáno že hlavním regulátorem  assembly P bodies c-AMP 

dependentní protein kinasa, která specificky inhibuje formaci větších P body agregátů  

fosforylací Pat1 .   

Je podobný mechanismus regulace také v buňkách vyšších eukaryot?  

K čemu jsou  viditelná P bodies, když  při jejich absenci nejsou ovlivněny buněčné funkce? 

Vyskytují  se více  viditelná P bodies v klidových buňkách ? 

 

Závěrem:  

Předloženou práci považuji, přes uvedené formální připomínky za nadprůměrně 

kvalitní. Výsledky experimentálně náročněho výzkumu jsou úctyhodné. I. Novotný je 

spoluautorem a v jednom případě prvním autorem dvou publikací v prestižním časopise 

s vysokým IF.    

Doporučuji proto, aby disertační práce byla přijata jako podklad pro další řízení k udělení 

doktorského titulu.  
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