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Vyjádření školitele k doktorské dizertační práci Mgr. Evy Strakové - 
Identification and modeling of gene expression regulatory networks during 
streptomycetes germination. 
 
Úkolem práce Mgr. Evy Strakové bylo identifikovat regulační dráhy genové exprese během germinace 
modelového organizmu S. coelicolor. Těžiště práce spočívalo v analýze globálních transkriptomických a 
proteomických dat, která byla paralelně měřena jak na proteinové tak na mRNA úrovni. Modelový organizmus a 
sledovaný proces byly zvoleny z těchto důvodů – Streptomycety jsou medicínsky výzanmné pro svoji schopnost 
produkovat řadu sekundárních metabolitů včetně antibiotik, ze systémového hlediska germinace představuje 
proces s definovaným počátkem a systémové znalosti tohoto procesu byly dosud velice omezené.  S modelovým 
organizmem byly na pracovišti sektoru molekulární a buněčné biologie MBÚ dlouholeté zkušenosti, slibující 
rychlý a efektivní postup práce. Bohužel už v počátcích se ukázalo, že protokoly, na kterých měla být práce 
založena nejsou dostatečně reprodukovatelné pro systémovou analýzu a bylo nutné prakticky všechny 
experimentální procedury přizpůsobit požadavkům projektu na reprodukovatelnost experimentů a extrakci a 
analýzu proteinů a mRNA. Optimalizace protokolů se nakonec autorce podařilo zvládnout, ovšem za cenu 
prodloužení předpokládané délky studia. Výsledkem experimentů pak byla jedinečná databáze časových řad 
genové a proteinové exprese, která v oboru nemá obdoby. Analýza těchto časových řad pak vedla k identifikaci 
genů, proteinů a metabolických a regulačních drah indukovaných během procesu germinace od dormantních 
spór do období první DNA replikace. Základní pochody regulace genové exprese jsou ve streptomycetách řízeny 
několika desítkami sigma faktorů. Počítačovým modelováním regulace genové exprese sigma faktory pak 
autorka identifikovala potenciální skupiny genů regulavaných sigma faktory a vytvořila základní síť regulace 
genové exprese během germinace modelového organizmu. Všechny výše zmíněné části byly jednak průběžně 
prezentovány jako konferenční sdělení, jednak byly publikovány v, současné době, třech publikacích 
v respektovaných časopisech. Získaná data však obsahují ohromné množství informace přesahující rozsah jedné 
dizertace. Jejich analýza bude dále pokračovat a data budou zdrojem pro další navazující projekty.  
Práce Mgr. Evy Strakové je svým rozsahem i úrovní zpracování vyjímečná, během práce na dizertaci autorka 
prokázala schopnost samostatné práce, kritické analýzy experimentů i prezentace výsledků. Z pohledu vedoucího 
dizertace, práce Mgr. Evy Strakové splňuje všechna kriteria pro udělení titulu PhD. 
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