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Oponentský posudek dizertační práce Mgr. Petry Beznoskové 

Petra Beznosková se ve své dizertační práci "The role of translation initiation factor 3 (eIF3) 

in translation termination" zabývá výzkumem nové a překvapivé funkce translačního 

iniciačního komplexu při ukončení translace. eIF3 je velmi dobře charakterizovaný faktor 

nezbytný pro iniciační fáze translace, zejména pro vazbu malé ribozomální podjednotky na 

mRNA a následné skenování a nalezení iniciačního kodonu AUG. Dále byla ukázán 

důležitost eIF3 při reiniciaci translace u krátkých čtecích rámců, které se vyskytují před 

hlavním čtecím rámcem a regulují jeho translaci (uORF). 

Petra Beznosková ve své dizertační práci odhalila zcela novou funkci eIF3 při terminaci 

translace. Jako hlavní modelový systém používala Petra kvasinky Saccharomyces cerevisiae, 

ale některé výsledky s tkáňovými kulturami ukazují, že podobnou funkci by eIF3 mohl mít i u 

savců. Petra nejprve ukázala, že komplex eIF3 a protein HCR1, který s eIF3 komplexem 

volně interaguje, hrají roli při terminaci translace a regulaci pročítání stop kodónu. Mutace v 

několika podjednotkách eIF3 vedlo k lepší terminaci a snížení pročítání, zatímco deplece 

HCR1 měla přesně opačný účinek. Dále ukázala, že eIF3 a HCR1 geneticky interagují s 

faktory, které uvolňují ribozóm po ukončení translace. V další fázi se Petra zaměřila na 

konkrétní funkce eIF3 při terminaci. Ukázala, že komplex eIF3 je důležitý pro programové 

pročítání, které umožňuje regulaci genovové exprese na úrovni translace. Petřiny výsledky 

dále ukázali na roli eIF3 při vložení tRNA, které mají sekvence podobné terminálnímu 

kodónu. Tyto nálezy dovedly Petru ke studiu molekulárních signálů, které podporují 

pročítání. Petra ukázala důležitost báze na čtvrté pozici pro regulaci pročítání. Kromě hlavní 

vědecké náplně se Petra účastnila dvou vědeckých studií zaměřených na výzkum translace. 

První se zabývala strukturní charakterizací kvasinkového eIF3  a druhá mechanizmem 

reiniciace translace u uORF.  

Celkově hodnotím předloženou dizertační práci jako velmi kvalitní. Práce patří mezi 

nejlepší dizertační práce, které jsem kdy hodnotil. Pokud bych měl zmínit nedostatky, tak je 

to jen poměrně krátká diskuze, kde se primárně opakují dosažené výsledky. U dizertační práce 

bych očekával hlubší diskuzi a zasazení dosažených výsledků do širšího biologického 

kontextu. Výsledky svého úsilí během doktorského studia Petra publikovala v pěti 

publikacích, z nich u dvou je prvním autorem a u další publikace první spoluautorství sdílí. 

Petra Beznosková prokázala, že má všechny předpoklady stát se výraznou vědeckou 

osobností a plně si zasluhuje titul PhD.. Předložená práce splňuje všechny požadavky 

kladené na disertační práci a doporučuji ji k obhájení.  
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K předložené dizertační práci mám dotazy týkající se diskuze a názoru autorky na předložené 

výsledky: 

V Diskuzi na str. 34-35 autorka zmiňuje, že předčasné terminační kodóny (PTC) mohou 

způsobovat vznik kratších, potenciálně toxických proteinů. Nicméně, mRNA obsahující PTC 

by měly být rozpoznány NMD dráhou a degradovány. Může autorka vysvětlit, jak mRNA s 

PTC, které zmiňuje, unikají detekci a degradaci pomocí NMD? 

Z informací v úvodu a z předložených výsledků vyplývá, že eIF3 má tři funkci - při iniciaci 

translace, při reiniciaci translace u krátkých regulačních uORF a při programovém pročítání. 

Může autorka diskutovat či spekulovat, jak jeden komplex plní tyto tři rozdílné funkce? Je 

složení či struktura eIF3 při každou z těchto rolí jiná? Nebo se eIF3 váže na jiné místo 

ribozómu? 
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