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oponentský posudek k disertační práci Mgr. Soni Pecháčkové.

Disertační práce je zaměřena na charakterizaci W|P1 fosfatá4 ajejí potenciá|ní vyuŽití v terapíi. Samotná
disertační práce je zpracována v ang|ickém jazyce a je dokladem autorčiny schopnosti prezentovat
výs|edky práce na mezinárodním po|i. Práce je strukturována na úvod do řešené prob|ematiky,
dokumentované Výs|edky s při|oŽenými pub|ikacemi a diskusi celkového přínosu práce.

Práci není nutné V rámci posudku obsáh|e rekapitu|ovat. o kva|itě výs|edků svěděí nejvým|uvnějito,
Že by|y publikovány ve třech ve|mi dobře impaktovaných mezinárodních časopisech (Ce|| Cycle, J Ce||
Biol., a oncotarget), přičemŽ u jedné pub|ikace je Mgr. Pecháčková první autorkou. Proš|y tedy úspěšně
náročným recenzním řízením svědčícím o dobré kva|itě, s ěímŽ se p|ně ztotoŽňuji. Da|ší, přeh|edovlý,
č|ánek je navíc v souěasnosti v recenzním řízení.

K disertaění práci mám něko|ik připomínek a dotazů:
1) Práci by rozhodně pomohla větší jazyková korektura i to, aby text místy obohati|a autorčina osobní

interpretace pub|ikovaných dat nad rámec jejich pouhého v'ýčtu.
2) Zvýšená exprese WlP1 by|a zjištěna u střevních kmenov'ých buněk' Je tato exprese selektivní nebo

obecná i pro jiné kmenové buňky?
3) S|oučenina cTT007093 neprokáza|a přímý účinek. Jak by|a originálně validována a jaký je

potenciá|ni původ této diskrepance od původní publikace.
4) Jsou zmíněny i da|ší W|P1 inhibitory, a|e zpŮsoby jejich identifikace jiŽ niko|iv.
5) Kapitola 1.7 by |ogicky spíše mě|a být před kapito|ou 1'6.
6) Sup|ementárnídata by podle mého názoru mě|a být p|ně součástívýs|edkové části.
7) Přítomnost kratších forem W|P1 proteinu můŽe odráŽet itrans|ačníprob|émy. optimalizace exprese

(lPTG, a|ternativní bakteriální kmeny, exprese při niŽšíteplotě) by moh|a pomoci.
8) Doporučil bych |imitovanou proteo|ýzu, tak jak je prezentována na obr. 16, k zjištění minimá|ní

rezistentní/stabi|ní struktury, která by moh|a být vhodná ke krysta|izaci. Navíc ve|ikost tohoto
fragmentu by moh|a umoŽnit istrukturní charakterizaci pomocí NMR.

9) Většině obrázků v kapitole 5 by s|uše|o uvedeníve|ikosti markerů.
10)Zobr' 11d mi není jasné, jak můŽe být nejpomalejší prouŽek, odpovídající WlP1 proteinu o p|né

délce, rozpoznán pomocí His proti|átek niko|iv W|P1 proti|átek? Navíc i poměr obou frakcí
neodpovída ge|ům v panelu b a c.

1 1) Na zák|adě potvrzené aktivity W|P1 ,n vitro ajeho inhibice pomocí GsK2830371 by by|o zajímavé
otestovat í v|iv inhibitoru CCT007093.

Závěrem mohu konstatovat, Že disertační práce Mgr. Soni Pecháčkové má ve|midobrou úroveň a splňuje
poŽadavky standardně k|adené na diserteění práci v oboru. Její autorka prokáza|a tvůrčíschopnosti a další
předpok|ady k samostatné vědecké práci a tedy i k udělenívědecké hodnosti Ph.D. Práci doporučuji
k obhajobě.
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