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Předkládaná diplomová práce se zabývá charakterizací funkcí dvou proteinů Eap1 a Caf20 
z kvasinky S. cerevisiae. Tyto proteiny patří do rodiny vazebných proteinů 4E-BP, jež 
prostřednictvím interakce s iniciačním faktorem translace eIF-4E potlačují iniciaci translace. 
Funkce proteinů byly studovány za normálních kultivačních podmínek a zejména z hlediska 
odpovědi buňky na náhlé zvýšení teploty. Bylo studováno, zda se po tepelném stresu proteiny 
shlukují do stresových granulí podobně jako podjednotka translačního iniciačního faktoru 
eIF3 (Rpg1). Bylo zjištěno, že po tepelném šoku dochází k akumulaci proteinu Eap1, shluky 
však mají jiné vlastnosti než stresové granule, v nichž je přítomen protein Rpg1. Protein 
Caf20 zůstává po tepelném šoku v difuzní formě v cytoplasmě. Bylo také studováno, jak 
delece genů kódujících Caf20 nebo Eap1 ovlivňuje formování stresových granulí a průběh 
translace při náhlém zvýšení teploty. Významnější roli v obou procesech hraje protein Eap1. 
Také bylo potvrzeno, že delece genu EAP1 vede ke zpomalení růstu a ke změně morfologie 
buněk. Výsledky získané v této práci přinášejí nové poznatky týkající se odpovědi buněk na 
náhlé zvýšení teploty a přispívají k objasnění regulačních procesů, jež buňky využívají při 
adaptaci na stresové podmínky.  
 
Práce má 63 stran a je psána spisovnou češtinou téměř bez pravopisných chyb či překlepů. 
V textu se občas vyskytují hovorovější výrazy nebo zbytečně složitá (a tudíž méně 
srozumitelná) slovní spojení či věty, někdy také slovní výrazy přejaté z angličtiny, které by 
bylo možné nahradit jednoduššími (českými) ekvivalenty (např. protein akumuluje do shluků 
x protein se shlukuje; falkony x centrifugační zkumavky). Ke každé kapitole uvádím dotazy a 
připomínky zvlášť. 
 
Literární přehled (8 stran) je rozdělen do dvou podkapitol, ve kterých jsou popsány 
poznatky týkající se vzniku granulárních struktur a regulačních mechanismů translace. 
Autorka prostudovala celou řadu vědeckých publikací, o čemž svědčí i seznam celkem 71 
citací. Jednotlivé kapitoly obsahují řadu poznatků týkajících se živočišných buněk a buněk 
kvasinek. Jednotlivé informace však na sebe logicky příliš nenavazují a text působí neuceleně. 
Připomínky: 
1. Dle mého názoru by do literárního přehledu mělo být zařazeno více informací o odpovědi 

buňky na stres, průběhu translace (minimálně o iniciaci translace) a vzniku polysomů, 
struktuře a vazebných místech proteinů Eap1 a Caf20.  

2. Popisy u obr. 1.1 a 1.2 by měly být detailnější, co se týče zobrazovaných komponent.   
 

V kapitole Materiál a metody (15 stran) jsou popsány všechny metody používané 
v experimentální části práce. Ze seznamu metod je patrné, že autorka si během diplomové 
práce osvojila řadu mikrobiologických a molekulárně biologických postupů a 
mikroskopických technik. Některé metodické postupy jsou popsány velmi stručně (např. 
transformace metodou LiAc) nebo nezahrnují přípravu buněk (např. v kapitole 2.4). 
Připomínky a dotazy: 
1. U některých přístrojů uvedených v textu je uvedena pouze firma, u některých, město i stát, 

odkud pocházejí. Tyto informace by měly být jednotné. 
2. Tab. 2.2 - Jaké bylo složení kompletní směsi aminokyselin? 
3. Jaká byla vlnová délka, kterou jste použila při analýze růstu buněčných kultur (kap. 2.4.2)?  



4. Str. 26 - Uvádíte, že pro pozorování fluorescence GFP jste použila filtrová kostka 
s excitačním maximem 488 nm, což je mimo obě excitační maxima samotného GFP (395 
nebo 475 nm)? Je tato kostka vhodná pro pozorování tohoto typu fluorescence? 

5. Kap. 2.6.1 – buňky kontrolních vzorků nebyly pozorovány po překrytí agarosou? Proč? 
6. Pro analýzu obrazu uvádíte několik různých programů. Jaká kritéria byla použita pro výběr 

daného programu při určitém experimentu? V kapitole 3 to není uvedeno. 
7. Kvantitativní a kvalitativní analýza granularity – nikde neuvádíte počet analyzovaných 

buněk v jednotlivých experimentech. Můžete doplnit? 
8. Jakým způsobem a kolik bylo odebíráno frakcí ze sacharózového gradientu při 

polysomální analýze (kap. 2.7.4 a 2.7.5)?  
 
Kapitola Výsledky má 17 stran včetně 15 obrázků a je rozdělena do šesti podkapitol. Popis 
pokusů, obrázků i získaných výsledků je dost stručný, avšak věcný. Jelikož se jedná o 
diplomovou práci, experimenty by měly být popsány detailněji (např. příprava nového kmene 
s integrovanou kazetou a jeho ověření).  Všechny výsledky jsou však na výborné metodické 
úrovni a graficky dobře zpracovány. Několik nejasností a drobné nesrovnalosti mezi textem a 
popisem obrázků co se týče označení kmenů (obr. 3.7, 3.8, 3.15) diskutuji níže.  
Připomínky a dotazy: 
1. Kap. 3.1 – při 42 °C se ani Rpg1 neakumuluje do stresových granulí. Čím si to 

vysvětlujete? Víte, kolik procent buněk přežívá robustní tepelný stres při 42 °C a 46 °C? 
2. Kap. 3.2 – porovnáváte kmeny CRY2221 a CRY2222, které jsou stejné – oba mají 

značený jak Rpg1-RFP, tak Eap1-GFP, ale v textu odkazujete na wt kmen. Můžete 
objasnit, co je tedy wt? V popisu obr. 3.2 neuvádíte použité kmeny. Kolik buněk bylo 
analyzováno při kvantitativní analýze? Obr. 3.2 C – počet lokálních fluorescenčích maxim 
– je to průměrná hodnota na buňku? Podobně není uvedeno v kap. 3.4.1. a 3.4.2 (opět 
porovnání CRY2223 s nedefinovaným wt kmenem). 

3. Kap. 3.3.1 – Co bylo templátem pro reakci PCR? Také neuvádíte koncentrace jednotlivých 
komponent (kap. 2.5.2). Kolik transformantů jste při tvorbě kmene s delecí CAF20 
ověřovala/testovala? 

4. Které kmeny z tabulky 2.1 byly porovnávány v kap. 3.4.1? Jak byla určena velikost buněk 
v levém grafu na obr. 3.7? 

5. Kap. 3.5 – proč jako wt nebyl do polysomální analýzy použit kmen odvozený od 
BY4741(MATa) jako jsou mutantní kmeny, ale kmen BY4742 (MATα a s jinou 
auxotrofií)? U obr. 3.12 je v popisu odkaz na části A-D, ale část C/D chybí. Z toho důvodu 
mi nejsou jasné závěry o navýšení množství podjednotek 40S a 60S ve wt a delečních 
kmenech. Můžete toto, prosím, upřesnit a ukázat postup výpočtu? Jsou rozdíly statisticky 
významné? 

6. Kap. 3.6 – dle Tab. 3.1 a grafu na obrázku 3.13 delece genu EAP1 prodlužuje generační 
dobu růstu a ne snižuje, jak je uvedeno v názvu kapitoly a v textu? Opět jsou zde 
porovnávány kmeny s různým párovacím typem a auxotrofiemi (BY4742 - wt a BY4741- 
mutanty). Výsledky by bylo potřeba doplnit o růstové křivky obou původních kmenů 
ukazující, že za testovaných podmínek nemá různá auxotrofie a odlišný párovací typ žádný 
vliv. Také se odkazujete na to, že fluorescenční značení „významně neovlivňuje vlastnosti 
použitých kmenů“. Testovala jste to sama? Proč teplota v obr. 3.13 není 30°C ale vyšší? 
V literárním úvodu odkazujete na termosenszitivitu buněk při narušení genu EAP1 (str. 
16). Jak si vysvětlujete, že ve vašem případě delece EAP1 nevedla k termosenzitivitě? Jak 
jste to testovala? 

 
Kapitola Diskuze má 6 stran. Autorka dobře diskutuje všechny dosažené výsledky s ohledem 
na výsledky známé z literatury. Pouze v první části se odkazuje konkrétně na výsledky a 



obrázky dosažené v této práci. Bylo by vhodné v tomto stylu pokračovat v celé diskuzi. 
Autorka si pokládá nové otázky, které vyvstaly na základě jejích výsledků, navrhuje možná 
řešení, jak na ně odpovědět, což svědčí o jejím zájmu o danou problematiku. 
Připomínky a dotazy: 

1. Jakou úlohu může hrát Eap1 po tepelném šoku v blízkosti stresových granulí? Je něco 
známo o úloze Eap1/Caf20 v obnovení translace po tepelném šoku? 

2. V diskuzi si nastolujete mnoho dalších otázek. Jakým směrem bude studovaná 
problematika v laboratoři dále pokračovat? 
 

Dle mého názoru by předkládaná diplomová práce vyžadovala pečlivější propracování textu a 
logičtější zpracování informací získaných z literatury. V experimentální části práce však 
autorka prostřednictvím dobře navržených experimentů splnila všechny stanovené cíle a 
získala i informace navíc. Prokázala tedy schopnost samostatné vědecké činnosti, osvojila si 
kvalitativní i kvantitativní analýzu mikroskopických dat a náročnou práci s RNA. Získala 
dostatek zajímavých výsledků, které otevírají další vědecká témata ke zkoumání. Použitím 
v laboratoři vyvíjeného softwaru oCellaris pro analýzu mikroskopických dat práce významně 
přispívá k optimalizaci tohoto nástroje a k jeho využití v budoucnu k dalším aplikacím.   
 
 
V Praze, dne 2. června 2016       

                                                                                        
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


