
Oponentský posudek na disertační práci Evy Strakové „Identification and modeling 

of gene expressio regulátory network during streptomycetes germination“ 

 

 Předložená disertační práce Evy Strakové se skládá ze dvou částí. První část – 

tedy samotný text disertace zahrnuje Úvod, popis použité metodiky, formulaci cílů 

předkládané práce, výsledky a závěry. Druhá část práce je tvořena 3 články, na všech 

z nich je kandidátka uvedena jako první autor, 2 práce se dají považovat za vyšlé a třetí 

je, jak jsem vyrozuměl, manuscript v přípravě. Práce je psána výbornou angličtinou 

s minimem překlepů, Text je přehledně a srozumitelně členěn do kapitol a podkapitol a 

práce má vysokou grafickou úroveň. Úvod práce slouží k orientaci spíše biologicky 

orientovaných čtenářů a je v něm přehledně uveden základ používaných teoretických 

metod, popis používaných metod experimentálních a co považuji za obzvlášť důležité je 

popis samotného zkoumaného popisu germinace. 

 Největší devizou celé práce je praktické propojení teoretické a experimentální 

části, nikoli však ve formě spolupráce s experimentátory, ale jak jsem vyrozuměl, přímo 

osobou autorky. Domnívám se, že je to v našich podmínkách vysoce netypické a 

autorka zaslouží maximální kredit za výsledky práce, které prezentuje.  Byť jsou 

používané experimentální techniky standartní, autorka musela celý experimentální 

proces optimalizovat v závislosti na navrženém teoretickém modelu a získat maximální 

množství dat pro spolehlivou analýzu. Podstatné je také, že publikace ve dvou 

impaktovaných časopisech potvrzují jak aktuálnost celého projektu tak jeho vědeckou a 

metodickou úroveň, což značně zjednodušuje oponentovu práci. 

 Práce je koncipována přehledně a některé důležité závěry uvedené v článcích 

jsou v textu znovu citovány. Přesto mám několik poznámek a otázek, které spíše 

ilustrují moje nepochopeni, než závažnou chybu v předkládané práci. Pokud jsem 

pochopil správně, je hlavnim problémem předkládané studie disproporce mezi datasety 

transkriptomu a proteomu (7115 vs 671 resp. 404) a kromě toho jsou proteinove profily 

zatiženy chybou vyplývajícví z přítomnosti vysoce abundatních proteinů. To v určitém 

smyslu poznamenává vypovídací schopnost dosažené korelace mezi transkriptomem a 

proteomem. Autorka proto vyuziva analýzu prinicpiálnich komponent expresních profilu 

k nalezeni signifikantních korelaci mezi sledovanými profily na úrovni transkriptomu a 

proteomu.  

Ma první otazka je,  

1) do jaké míry spolehlivosti je PCA schopna korelaci mezi jednotlivými souřadnicemi 

najit a do jaké míry jsou výsledky závislé na schopnosti identifikovat funkční skupiny 

mezi sledovanými molekulami pomocí definičních kritérií. 



2) Jak je definovaná germinace z hlediska dynamiky výskytu proteinů a mRNAs a co 

rozhoduje o jejím časovém omezení? Dá se průběh, trvání a dynamika germinace 

regulovat a pokud ano, jakými způsoby? Dá se tento process zastavit? 

3) V práci jsou zkoumané standartní postupy (stress, teplota) které proces germinace 

startují. Existují ještě jiné možnosti zahájení germinace a jaký je názor autorky na 

průběh tohoto procesu v jiných podmínkách z hlediska dynamiky chování transkriptomu 

a proteomu a jeho kvantifikace? 

4) jsou v procesu germinace jsou zapnuté všechny geny? Jsou používané techniky 

schopné identifikovat všechny proteiny translaované během germinace? 

5) Proces reaktivace agregovaných proteosyntetických komponent je evidentně prvním 

procesem nastartovaným změnou podmínek zahajujícím germinaci. PC1 komponenta 

ukázala vysokou korelaci pro všechny cold shock geny. Autorka uvádí, že nenalezli 

žádnou spojitost mezi rolí cold shock proteinů v procesu germinaci a jejich primárním 

výskytem. Jakou cestou se tedy hledání spojitosti může podle autorky v budoucnu 

ubírat? 

 

Považuji předloženou disertaci za kvalitní vědeckou práci s jasnými výsledky a 

doporučuji ji bez výhrad k dalšímu řízení. 
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