
Oponentský posudek na disertační práci Evy Kozákové: 

ROLE OF PROMOTER IN THE REGULATION OF ALTERNATIVE SPLICING 

 

Alternativní sestřih primárních transkriptů vyšších organismů a člověka zvlášť, umožňuje 

vznik významně většího spektra proteinových produktů, než by odpovídalo počtu kódujících 

genů. A nejen to, buňka v závislosti na stadiu ontogenetického vývoje, buněčném typu, 

příslušnosti k tkáni či pod vlivem vnějších podmínek, může účinně upřednostňovat vznik 

toho kterého alternativně vznikajícího produktu. Předložená disertační práce Mgr Evy 

Kozákové se na vysoké odborné úrovni zabývá aspekty regulace alternativního sestřihu hn-

mRNA, a tím významně přispívá k poznání tohoto fenoménu. 

Literární úvod přináší na celkem 25 stranách textu kompletní a velmi koncizní přehled 

experimentálně studované problematiky – zejména varianty a mechanismy alternativní 

sestřihu, regulaci alterativního sestřihu, epigenetickou regulaci alternativního sestřihu a role 

promotoru v tomto procesu.  

Výsledková část práce je vystavěna na třech článcích, které byly publikovány v 

impaktovaných časopisech: 

Hnilicová et al. Histone deacetylase activity modulates alternative splicing. PLoS One, 6 

(2): e16727, 2011. 

Hnilicová et al. The C-terminal domain of Brd2 is important for chromatin interaction and 

regulation of transcription and alternative splicing. Mol Biol Cell. 24(22): 3557-68, 2013. 

Dušková et al. CRE promoter sites modulate alternative splicing via p300- mediated histone 

acetylation. RNA Biol, 11 (7), 2014. 

Uchazečka je první autorkou recentní práce v RNA Biol. 2014 a spoluautorkou dalších dvou 

publikací (PlosOne 2011 a Mol Biol Cell 2013). Čtvrtou část pak tvoří subkapitola 

„H3K9ME3 role in pre-mRNA splicing“, která, předpokládám, bude základem další kvalitní 

publikace. Každé z publikací je v textu disertace věnováno ca 10 stran popisu experimentů a 

výsledků, přičemž k dokumentaci je použito celkem 27 obrázků, z nichž mnohé mají 

komplexní charakter.  

Uchazečka ve své experimentální práci použila spektrum různorodých, veskrze moderních 

metod a technik molekulární a buněčné biologie, např. RT-qPCR, ChIP, FRAP, aplikace 

siRNA, a prokázala tak nejen schopnost tyto techniky zvládnout a aplikovat, ale rovněž také 

pracovat na state-of-art úrovni výzkumu dané problematiky. Použité metody a techniky jsou 

povětšinou popsány in extenso na celkem 8 stranách textu. 

Podstatná část výsledků byla publikována a prošla tedy kritickým recenzním procesem. 

K vlastním výsledkům nemám kritické připomínky. 

Práce je napsána v anglickém jazyce a má velmi dobrou jazykovou úroveň. Jakkoliv každý 

takový počin má moji úctu, nemohu se zbavit dojmu, že některé dílčí pasáže mohly být 

promyšleněji formulovány. 

Ocenit je třeba rovněž skutečnost, že uchazečka dokázala pro svůj výzkum získat vlastní 

prostředky z Grantové agentury Univerzity Karlovy (grant 274111). 

 

K práci mám následující dotazy a poznámky: 



V textu (str. 47) popisujícím techniku „5’FU incorporation assay“ se uvádí, že k detekci 

bylo použito myší protilátky proti BrU (BU33). Jde o omyl či křížovou reaktivitu? 

Protilátka není uvedena v seznamu na str. 42. 

Obrázek 12 a jeho popis bych rozdělil na dvě části, A a B. K témuž obrázku: Je nějaký 

důvod se domnívat, že histon H4 po třetí hodině experimentu dramaticky klesne? Pokud ne, 

pak za předpokladu nanášky stejných aliquotů buněk se lze domnívat, že rozdíly v hladině 

signálu H4 jsou spíše náhodné, dané nepříliš kvantitativní detekcí proteinů na western 

blotech. Rovněž dynamický rozsah takové detekce je malý, zejména pokud se nedělají různě 

dlouhé expozice. Za tohoto předpokladu bude maximum acetylace H4 okolo 3 hodiny 

experimentu a dále jen klesá. 

Obrázek 37B dokumentuje, domnívám se, především závislost množství H3K9me3 epitopů 

na expresi metylázy resp. demetylázy, a panel prokazující rekombinantní expresi těchto 

enzymů v buňce je v tomto smyslu vedlejším. Konstatování: „We also monitored global 

level of H3K9me3“ , je pak poněkud slabé či zavádějící. 

Snad nejpodstatnější výtka spočívá v konstatování, že většina obrázků z experimentální 

části práce by si zasloužila výrazně podrobnější popis. 

 

Závěr:  Disertační práce Mgr Evy Kozákové má bezesporu velmi vysokou vědeckou úroveň 

a vyhovuje kriteriím kladeným na kandidátskou disertační práci, a jako takovou ji 

doporučuji k obhajobě. 
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     Doc. RNDr. František Půta, CSc. 

Katedra buněčné biologie PřFUK v Praze 


