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Cíle práce 

Vladislava Vlčková ve své diplomové práci ověřovala, zda podjednotka TIF32 translačního 

iniciačního faktoru 3, respektive její N-koncová část obsahující PCI doménu, je schopna 

vázat mRNA a přispívat tak k sestavování  přediniciačního komplexu 48S.  

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO  

Rozsah práce (počet stran): 87 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova?    ANO 

Je uveden seznam zkratek?        ANO 

Literární přehled:  

   Odpovídá tématu?    ANO 

   Je napsán srozumitelně?   ANO 

   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO 

   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO 

Materiál a metody: 

    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO 

    Kolik metod bylo použito? 

Paleta metod mikrobiologických, metod kvasinkové biologie a klonování. Diplomantka si 

osvojila též sofistikovanější metody jako je analýza polyzomálních profilů ve spojení s 

kvantitativní qRT-PCR nebo purifikace a následná analýza proteinových komplexů.  

    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO 

Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO 

    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO       

    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?    ANO   

Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO 

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO 

Závěry (Souhrn) : 

Jsou výstižné?    ANO     

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Výborná, práce je v anglickém jazyce, čtivá a napsána srozumitelně, bez výraznějších 

jazykových nepřesností. Menší výhradu mám k českému abstraktu, na kterém je vidět, že 

vznikal překladem z angličtiny. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Vladislava Vlčková vytvořila diplomovou práci na velmi vysoké úrovni. Práce je vyvážená 

nejen po stránce kvality výsledků, ale též formou jejich prezentace, kvalitním literárním 

úvodem a pokročilou diskuzí. Výsledky studia N-terminální domény eIF3a u kvasinek 

pokládám za velmi cenné, zvláště pak výsledky týkající se PCI domény, jejíž funkce byla 

zatím známa jen ve zprostředkování protein-proteinových interakcí.  Předpokládám, že 

výsledky mohou být publikovány v dobrém časopise. Doporučuji práci k obhajobě s 

hodnocením výborně. 
 



Otázky a připomínky oponenta: 

Připomínky jen okrajového významu: 

1. seznam zkratek – 48S PIC – nepřesné vyjádření, lépe - pre-initiation complex 

comprising 43S PIC, eIF4F and mRNA; PEG – není uvedena šarže, respektive 

molekulová hmotnost polyméru  

2. Roztoky - použití hmotnostních a objemových procent je někde zavádějící, např. 

0,1% SDS (v/v) ; RNA buffer with SDS – DEPC se nepoužívá pro ošetření roztoků 

obsahujících TRIS, TRIS katalyzuje rozpad DEPC!; Sample buffer for agarose gel 

electrophoresis – není uveden objem výsledného roztoku 

3. str. 37 – BSA – chybí v seznamu zkratek, agarózová elektroforéza RNA – mělo by 

být zmíněno, že se nejedná o klasickou denaturační elektroforézu; str. 29 a 50 – u GF 

pufru chybí, jaký byl použit inhibitor RNaáz; str. 51 – opravdu byly použity 4 mm-

kuličky?, není uvedeno, jak přesně probíhal teplotní šok – skokově (smícháním 

médií) nebo postupně?; str. 54 – fenol chloroformová extrakce – deproteinizace 

chloroformem se běžně neprovádí v 70°C;  

4. Kapitola "Metody" je napsána velice zevrubně a není v optickém souladu s úspornou 

presentací výsledků, které jsou sepsány publikační formou. Doporučil bych autorce, 

aby byla příště statečnější a nesnažila se splnit všechna doporučení pro sepsání 

diplomové práce na naší katedře. Mám zejména na mysli návody pro použití 

komerčních souprav a otrocké uvádění základních laboratorních přístrojů. Vede to 

například k tomu, že u návodu pro chemickou transformaci bakterií je uveden 

elektroporátor (str. 41) 

5. Kapitoly 5.1 a 5.4. mohly být součástí literárního přehledu 

6. Složitější pokusy uvedené v kapitolách 5.3. a 5.6. nemohu jako oponent posoudit, 

protože jsou presentována pouze finální data, kvalita školitelského pracoviště je mi 

však dostatečnou zárukou, že data byla správně vyhodnocena a interpretována.  

7. Kapitoly věnované optimalizaci RT a následného PCR opět neumožňují nijak 

posoudit, zda diplomantka postupovala adekvátně při optimalizaci těchto metod, spíše 

ilustrují množství provedené práce.  

8. Izolace RNA z gradientových frakcí – autorka neukazuje křivku absorbance při 

rozebírání sacharózových gradientů, ukázka kvality izolované RNA (Obr. 10) – 

intaktnost RNA je těžké posoudit, protože gradient končí u 40S, input dokazuje, že 

RNA byla v pořádku po izolaci buněčného lysátu. Proužek označený jako tRNA u 

vzorku INPUT, bych spíše považoval za směs tRNA a 5S, 5,8S rRNA.    

 

 

Otázky: 

1. Vzhledem k náročnosti qRT-PCR z gradientových frakcí, uvažovala jste, že byste 

mohla provést "Gradient Northern" s hybridizační sondou RPL41A a následnou 

densitometrickou kvantifikaci? 

2. Obr. 7 – analýza integrity MFC – pokles podjednotky c v MFC vysvětlujete, že 

protilátka byla slabá. Není pravděpodobnější, že zjištěné variace v množství 

jednotlivých detekovaných proteinů mohly být způsobeny densitometrickou 

kvantifikací saturovaného signálu u některých vzorků, zatímco u některých vzorků 

signál ještě nebyl saturovaný? 

3. Na obr. 11, panel vpravo nahoře, je dvojitý "peak" u RPL41 mRNA ve frakcích 

odpovídajících volným RNP. Je to chyba, nebo je možné že mRNA RPL41A je 

obsažena v různých RNP komplexech, které se rozdělily podle své vznášivé hustoty? 

 

 



 

4. Mutace celého boxu 37 i jednotlivé jednobodové mutace mají poměrně robustní 

fenotyp, který není v souladu s naměřenými afinitami pro RNA pomocí REMSA, kde 

se ukázalo, že pro vazbu je zapotřebí celá NTD. Naproti tomu, purifikovaný protein 

tif32-K364 se neváže na β-globinovou mRNA, ale mutantní kmen je silně 

termosenzitivní. V diskuzi nabízíte možná vysvětlení. Jaká je tedy hlavní úloha NTD 

TIF32? Vazba k mRNA, nebo vytvoření vhodných podmínek pro vazbu 4F? Nebo 

jejich kombinace? Není úloha této domény v kooperativním zesílení vazby k mRNA, 

ale až po úspěšném připojení 4F k 43S PIC? Delece eIF4E a obou genů pro eIF4G je 

letální. Pokud by eIF3a bylo schopno dostatečně silně vázat mRNA, tak proč jsou 

eIF4G a eIF4E esenciální? 

5. V savčím eIF3 je více podjednotek s PCI doménou, mohla by některá z nich vázat 

RNA? 

6. Deplece eIF3a v savčích buňkách vede pouze k 20% poklesu proteosyntézy. Deplece 

a nadprodukce eIF3a má selektivní dopad na hladinu některých proteinů (Dong and 

Zhang 2003, Dong et al. 2004). Je možné, že protein TIF32, respektive jeho NTD, by 

se mohla podílet na selektivní translaci některých mRNA (např. dlouhé versus krátké 

5´UTR, strukturované 5´UTR)? 

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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