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Magisterská práce Kláry Klimešové je zaměřena na protein SART3 a jeho vazbu na sestřihové 

komplexy, zejména U2 snRNP částici. SART3 byl považován za protein specifický pro U6 a hlavně 

U4/U6 di-snRNP, v této diplomové práci je pak nově a detailně popsána vazba SART3 na U2 snRNP. 

Klára dále objevila, že SART3 váže U2 snRNP přes Sm proteiny, které jsou přítomné i v jiných snRNP 

částicích a SART3 by tak mohl být vazebný partner například i pro U5 snRNP, což je v práci následně 

potvrzeno. Diplomová práce tak přináší v oboru zcela nové, zásadní poznatky.  

Práce je psaná v anglickém jazyce, po formální stránce splňuje všechna kritéria diplomové práce, je 

bez gramatických chyb.  

Literární úvod je zaměřen na složení a vznik sestřihových snRNP komplexů, na jejich úlohu během 

sestřihu a jejich recyklaci po sestřihu, žádné důležité informace zde nejsou opomenuty, což velice 

usnadňuje pochopení výsledků a diskuze. Všechna fakta jsou řádně citována, autorka použila velké 

množství literatury (~150 referencí). Oceňuji, že složité téma (sestřihový komplex obsahuje například 

více než 200 různých proteinů) autorka zpracovala přehledně, kapitoly na sebe logicky navazují, jsou 

vybrány ty nejpodstatnější poznatky a text není pouze nekončícím seznamem interagujících proteinů. 

To dokazuje, že autorka tématu rozumí, má veliký přehled a dokáže dobře pracovat s literaturou.  

Metodicky je práce velice bohatá. Vedle běžně používaných metod (klonování, PCR, RT-qPCR, práce 

s tkáňovými kulturami, RNA interference, transfekce plazmidů, imunofluorescence, Western bloty) byly 

použity i náročnější metody jako například fluorescenční in situ hybridizace (FISH) spojená s high-

throughput mikroskopií, kdy byla sledována lokalizace snRNA v několika tisíci buňkách zároveň, 

imunoprecipitace RNA-proteinových komplexů nebo purifikace proteinů a následně testování vazby in 

vitro. Všechny metody jsou v diplomové práci dobře popsány včetně materiálu (použité protilátky, 

primery apod.). 

Výsledky jsou přehledně uspořádány, obrázky a grafy jsou logicky propojeny v jednotlivých panelech a 

velká část z nich by mohla být přímo publikována. Dílčí výsledky jsou často podpořeny více 

nezávislými metodami – např. malé RNA jsou detekovány pomocí polyakrylamidových gelů barvených 

stříbrem a zároveň ještě RT-qPCR, vazba N-koncové části SART3 proteinu na U2 snRNP je 

potvrzena jak in vivo (imunoprecipitací přímo z buněk), tak in vitro (s purifikovanou N-koncovou částí 

SART3 proteinu). Získaná data jsou dobře interpretována a všechny obrázky perfektně popsány. U 

všech experimentů jsou přítomny správné kontroly, což svědčí o tom, že autorka práce je schopná 

dobře pokusy nejen provést, ale i navrhnout.  



V diskuzi autorka rozebírá dosažené výsledky a také hledá sekvenci, kterou by mohl SART3 

rozpoznávat. Možná cílová sekvence je u SART3 interagujících proteinů nalezena pomocí BLASTu, 

v diskuzi je pak detailně rozebráno, zda se může jednat o SART3 vazebné místo. Celkově je diskuze 

skvěle napsána, autorka kriticky hodnotí výsledky experimentů, srovnává je s dostupnými poznatky a 

umí formulovat hypotézy k dalšímu testování.  

Diplomová práce Kláry Klimešové je výborně napsaná, Klára během diplomové práce použila mnoho 

různých metod, které byly často technicky náročné, přesto či možná právě proto získala skvělé 

výsledky. Předpokládám, že velká část této diplomové práce bude v budoucnu publikována.  

 

Dílčí připomínky a otázky do diskuze: 

Proč dlouhý SART3 interaguje s U2 snRNA daleko méně než N-konec SART3 (obr. 5.2a)? Je to proto, 

že dlouhý SART3 váže více U6 snRNA? 

Pokud SART3 interaguje s Sm proteiny, měl by vázat i U1 snRNP, U1 snRNA se ale bohužel váže 

nespecificky i na negativní kontrolu (např. obr. 5.7c). Plánujete zkusit imunoprecipitovat přímo U1 

snRNP z buněk a podívat se, jestli na ní není navázán SART3?  

V poslední kapitole výsledků se zabýváte funkcí vazby SART3 proteinu na neúplně složené U2 

snRNP částice. Po depleci SART3 a SF3a60 se U2 snRNA stále hromadí v Cajalových tělíscích, což 

velice dobře autorka interpretuje tak, že neúplně složené U2 snRNP částice se zřejmě dostávají do 

Cajalových tělísek i bez SART3, každopádně SART3 pořád může hrát při skládání U2 snRNP roli. 

Zkoušeli jste depletovat např. SF3a60 a podívat se, jestli se současně s U2 snRNA akumuluje 

v Cajalových tělíscích i SART3?  

Z výsledků na str. 67 také vyplývá, že SART3 neovlivňuje skládání U2 snRNP částice (deplece 

SART3 proteinu nemění vazbu U2 specifických proteinů na U2A´). Mohla být účinnost SART3 siRNA 

nedostatečná? (viz obr. 5.12, kde je v buněčné linii U2A´-GFP množství SART3 po depleci srovatelné 

s kontrolní linií s GFP, mají U2A´-GFP buňky celkově více SART3 proteinu než kontrolní GFP 

buňky?). Pokud SART3 váže pouze neúplně složené částice, je možné, že v pokuse v obr. 5.12 není 

vidět rozdíl, protože vetšina U2 snRNP částic v buňce je složených dobře a SART3 tudíž na ně nemá 

vliv? Mělo by smysl tento pokus zopakovat a depletovat zároveň SART3 a například částečně 

SF3a60? 

Mohl by být SART3 jakýmsi faktorem, který hlídá vzájemný poměr snRNP částic? Například rozpozná 

nedostatečně složené U2 snRNP, naváže se na ně, je v buňce méně dostupný a tudíž se tak tvoří 

méně U4/U6 di-snRNP?  

 

V Praze, 1.6.2015       Mgr. Jarmila Hnilicová, Ph.D. 


