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,,Charakterizacepromotori Corynebacterium glutamicum regulovaných zvýšenouteplotou...
Cílem předloženépráceje charakterizovat promotory C. glutamicum regu|ovaných
zvýšenouteplotou.Autorkajednak charakterizova|apromotorytří kódujícíproteiny podobné
již známým teplotně adaptačním
proteinůmz jiných bakterií,tak se pokusila vyhledat nové
teplotně regulovanépromotory. Při tétosnaze isolovala novou regulačnínekódujícíRNA,
tento typ regulačníchmolekul nebyl doposud u C' glutamicum popsán'
jak z pohledu teoretickévědy, rozšiřuje znalosti o
Tématika prércejevysoce aktuáLlní
mechanismech mikroorganismů,tak i průmyslovéhovyužitív konstrukci
teplotně adaptačních
kmenůnadprodukujícíchaminokyseliny. Cí|e práce byly splněny a navíc autorka dosáhla
zcela novéhooriginálníhovýsledku v objevenídoposudnepopsanéncRNA. Stanovením
počátkůz jednotlivých promotoruobjasnilamechanismyregulacez těchto
transkripčních
promotoru.
(147 stran),pečlivěsepsaná,obsahujevšechnypředepsanékapitoly a
Práceje rozsÍů:ťrá
formality. V teoretickémúvodu shrnuje autorka poznatky ze všech okruhů,kterése týkaji jeji
prácetzn. charakterizacepoužitéhokmenu, typy promotoru a jejich regulačnífunkce v gram
pozitivníchi gramnegativníchmikroorganismech,popisuje i současné
znalosti o regulačních
jejichž
průběhu
práce.
tématikavyplynula ažv
nekódujícíchRNA,
jsou uvedeny všechnypoužitémetody,
V metodickéčásti,která je nejrozsáhlejší,
p|azmtdy,
primery
i chemikálie. V experimentálníčástiautorkaprokíua|aschopnosti
kmeny,
zvládnout řadu molekularně genetických i biochemických technlk, zcela rutinně prováděla
náročnétechniky např. isolace RNA a stanovenítranskripčníchpočátkůmetodou PEX. Ve
vyhodnocování výsledků si vedla logicky aprokéza|ai schopnosti k teoretické
bioinformaticképráci při ana|ýzesekvencípromotorů.
Práce obsahujerozsáhlou diskusi, v kÍeréautorka shrnujesvévýsledky a porovnáváje
s dosud znÍtmýmifakty o regulaci teplotně závislých promotoru. Navrhuje nazilk|adě svých
teoretickýchi experimentálníchana|ýzi mechanismusregulacenekódujícíRNA, objevila, že
tato RNA se při rŮzných teplotách transkribuje ze dvou promotoru s rozdílně dlouhými
transkripty, kterézaujimfii rozdílnou sekundárnístrukturu. Výsledky jeji prácejsou dobrým
zák|adempro dalšíkvalitní výzkum noých regulačníchmechanismůteplotníhošokuu C.
glutamicum.
K práci mám nicméněněkolik technickýchpřipomíneka otázek na autorku.
1. Částpráce je vytištěnavíce čiméněnakřivo což sniŽujeformálnídojem z práce' (např.
str. 24-28,obsah,tab. 3 .I ,3.2 str.34-35).
2. obr.2.2 na str. 20 je presentovánnekvalitně (rozmazanýdeformovaný),navícbez
vý r aznéinformačnídůležitosti.
3, Na str' 26 neni vysvětlena zkratka HN-S a RNA III.
4. Str. 45 informace o čistotěvzorku je nevypovídajici,chybíúdajpoměru AzeolAzao'
ktery odpovídáčistému
vzorku.
5' V kap 3 '2'8,3' neníuvedenacitace kužitémetoděkvantifikace fluorescenčního
reportéru,znamená to, že autorka tuto metodiku během práce sama vypracovala?
6. Při presentacivýsledkůstanoveníaktivity jednotlivých promotoru (tab.4,l atd.)je
uvedena v tabulce pouze aktivita promotoru při zvýšenéteplotě a indukčnífaktor.
|y'ožnáby bylo lepšíuvésti hodnotupři standardníteplotě,místouvádění
srovnávacíhografu pouze z jednénejvyšší
hodnoty.Ne vždyje uvedena ze stejného
časového
odběru.

7, Při studiupromotoniintegrovanýchdo chromosomuby mělo byt zdfuazněnodo jaké
jeho částise firze promotor-reportérový
gen vkládá, do původního
promotorunebodo
oblasti3' konce ppc C. glutamicumgenukódovanéhointegrativnimpIazmidem?
Tyto
dvě možnostise lišívlastnostívznikléhomutanta.
8. V experimentéúní
částiani v diskusineníalespoňmalá anaIýzapročneníGFP systém
gen.Máte na to nějakouteorii?
vhodnýreportérový
9. V kapitole4.|.5.shrnutí
P-sigE
ýsledků prvníčástipráceuvádíte,žepÍitestováLrrí
plasmidudošlok 4 násobnému
v mnohokopiovém
zvýšeníaktivity,z jakéhodnoty
vycházíte,
v tab' 4.l při časeodběru60 min,uvádíte[F l3,6.
10.V učebnicích
se uvádí,žeregu|acemnožství
alternativního
faktoruo32je regulována
téžvyfuáÍením
komplexus DnaK. To užneplatí?
T1,.Zajimavýjev mi připadáalternativní
mechanismus
translacebezvedoucísekvencena
transkriptechněkteých genůC. glutamicum.Uvádite citaci z roku 2003,nebylov této
problematiceod tédobynic publikováno?
Připomínkyv žádném
případěnesnižují
můjnazorna kvalitu práce,v kteréautorkaprokáza|a
svéschopnostik samostatné
vědecképrírcí,jakteoretické
tak experimentiini'Z obsahového
je
i formálníhohlediska možné
konstatovat,žepÍed|ožená
doktorskádisertační
práce Ing.
Martiny Zemanovésplňujevšechnypožadavky,kteréjsou na takovoutopráci kladenéve
smyslu$ 47, odst.4 zákonač.111/1998Sb. o vysokychškolácha čI.23 Pravidelpro
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