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Školitelský posudek na diplomovou práci Kláry Klimešové 
 
 
Klára Klimešová se ve své práci „Mapping of SART3 interactions with spliceosomal 
snRNPs“ pustila do nového tématu, které vyplynulo z pozorování komplexů interagujících 
s proteinem SART3. SART3 byl popsán jako protein, který se nachází v komplexech 
s malými jadernými ribonukleoproteinovými (snRNP) částicemi U6 a U4/U6 a napomáhá 
jejich správnému skládání. Klára na začátku své práce mapovala domény SART3, které U4 a 
U6 snRNP částice váží. Tyto její výsledky jsou součástí publikace o SART3 (Novotný I., 
Malinová A., Stejskalová E., Matějů D., Klimešová K., Roithová A., Švéda M., Knejzlík Z. & 
Staněk D. (2015) SART3-dependent accumulation of incomplete spliceosomal snRNPs in 
Cajal bodies. Cell Rep. 10:429–440). 
 Kromě již známé interakce SART3 s U4 a U6 Klára objevila, že TPR doména proteinu 
SART3 váže i snRNP částici U2. Klára se odvážně pustila do mapování této nové interakce a 
pomocí immunoprecipitací a cílených deplecí zjistila, že TPR doména se váže primárně na 
nehotové U2 částice. Dále připravila rekombinantní TPR doménu, což je technologie, která 
v mé laboratoři není běžně používána a Klára si ji s podporou spolupracovníků 
z Biotechnologického ústavu (Dr. Cyril Bařinka) musela zvládnout sama. Zvládla to skvěle a 
pomocí rekombinantního proteinu potvrdila výsledky získané ektopickou expresí TPR 
domény v tkáňových kulturách. Konečné výsledky Kláry Klimešové silně podporují model, 
že TPR doména SART3 interaguje s Sm proteiny, které jsou přítomny v snRNP částicích. Ve 
výše zmiňované publikaci jsme publikovali objev, že SART3 protein je schopný vychytávat 
nehotové snRNP částice a směrovat je do Cajalových tělísek. Klářina práce vysvětluje 
molekulární podstatu, jak SART3 tyto nehotové snRNP částice rozpoznává.  
 Doufám, že z mých předchozích řádků vyplývá, že Klára Klimešová odvedla skvělou 
práci a její diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  
 
 
V Praze dne 6. května 2015       David Staněk 


