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Posudek oponenta  na disertační práci Mgr. Tomáše Groušla: Heat-induced stress granules of Saccharomyces 

cerevisiae 

 

 

Magistr Tomáš Groušl odevzdal disertační práci ve zkrácené formě, neboť jeho práce je založena na  

čtyřech původních publikacích z let 2009 až 2013. 

Práce proto obsahuje pouze 22 stránkový přehled literatury, stručnou rekapitulaci výsledků prezentovaných 

v jednotlivých publikacích, 16ti stránkovou diskuzi a stručný závěr.  

Téma, kterým se Mgr. Groušl zabýval, je, jak plyne z přehledu literatury i referencí (kde na 8 stranách je jen 

velmi málo citací z minulého století = starších než 10-13 roků ) tématem studovaným až v posledních letech a přitom 

přinášejícím důležité nové poznatky o mechanismech, které buňka využívá k ovlivnění procesu translace při 

změnách životních podmínek. O aktuálnosti tématu svědčí také to, že přítomnost stresových granulí u 

Saccharomyces cerevisiae byla popsána poprvé v r. 2007 (kdy autor postgraduální studium zahajoval) a v buňkách 

různých organismů je jejich přítomnost intenzivně popisována až v posledních létech. S aktuálností tématiky souvisí 

i to, že autor  do literárního přehledu vhodně zařadil i výsledky své výsledky, neboť bez nich by přehled současných 

znalostí o stresových granulích nebyl úplný. Přehled literatury je  napsán  zasvěceně, kvalitně a umožňuje i méně 

zasvěcenému čtenáři dobře se v problematice zorientovat. Diskuse je rovněž velmi kvalitní, našla jsem v ní  

odpovědi na většinu mých případných dotazů k práci. 

Autor měl možnost pracovat ve velmi kvalitní laboratoři a využívat jejích mezinárodních kontaktů i zájmu 

zahraničních pracovišť o studovanou problematiku, což jistě kromě jeho vlastní pracovitosti přispělo k možnosti 

sepsat výsledky do časopisů s vyššími a vysokými impakt faktory (od 3,73 do 9,73). O tom, že se autor kromě 

laboratorní experimentální práce podílel na těchto publikacích výrazně také tvůrčím přístupem svědčí přiložená 

prohlášení, kde se uvádí, že se podílel významně na plánování experimentů a v případě dvou publikací i na jejich 

sepisování. Mgr. Tomáš Groušl získal řadu nových poznatků týkajících se teplem indukovaných stresových granul, 

poukázal na pravděpodobnou evoluční konzervovanost tohoto mechanismu regulace translace, zjistil, že kvasinkové 

stresové granule obsahují i specifické komponenty, které mají možná i roli při utváření granulí. Ukázal, že granule 

napomáhají obnově translace po odeznění stresu. Prokázal kolokalizaci s mikrotubuly a mitochondriemi 

asociovaného proteinu Mmi1 se stresovými granulemi a s proteasomem v blízkosti jádra v teplem stresovaných 

buňkách. Také přispěl k bližší charakterizaci Yno1 proteinu, u S. cerevisiae prvního popsaného zástupce z rodiny 

NADPH oxidáz, které patří mezi producenty reaktivních kyslíkových radikálů. 

Přiložené publikace prošly náročným recenzním řízením a proto není třeba o jejich kvalitě pochybovat. 

 

Závěr: Mgr. Tomáš Groušl svou experimentální prací získal celou řadu původních a kvalitních vědeckých výsledků. 

Svůj intelektuální potenciál prokázal také  prezentací výsledků v kvalitních mezinárodních časopisech.  U dvou ze 

čtyř publikací je Mgr. Groušl uveden jako první autor, což svědčí o jeho zásadním podílu na jejich přípravě. Je proto 

jasné, že Mgr. T. Groušl prokázal svou připravenost k samostatné vědecké práci. 

 

Doporučuji proto komisi pro obhajoby, aby práci po úspěšné obhajobě přijala jako podklad pro udělení titulu 

PhD.  

 

Připomínky a dotazy k práci: 

 

Připomínka: V předložené práci bych mírně vytkla častější opakování údajů, např. informace o tom, co bude popsáno 

v následující kapitole nebo opakování v doprovodných textech k publikacím, kde se píše, co je v publikaci a pak 
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ještě na téže stránce jakýsi souhrn. Podobně je tomu v autoreferátu, kde ještě občas přistupuje kostrbatost češtiny, 

daná nepochybně překladem textu z angličtiny. 

 

Otázky: 

1/ Na str. 9 uvádíte, že může být souvislost mezi tvorbou stresových granulí a některými neurovegetativními 

nemocemi – můžete trochu rozvést?  

2/ V kapitolce o mRNA cyklu uvádíte, že návratnost mRNA ze stresových granulí nebo PB není universální, že se 

navracejí jen určité specifické mRNA. Ví se, čím jsou specifické? 

3/ Je možné nějak spekulovat o tom, proč se po různých typech stresu liší komponentové složení granul?  

4/ Protein Mmi1 patrně ovlivňuje proteasomální aktivitu – jak může patrně potlačení této aktivity za vysoké teploty 

zvyšovat resistenci buněk k teplotnímu stresu – např. prostřednictvím obnovy translace po signálu pocházejícím 

z agregátů špatně složených proteinů a vedoucím k uvolnění komponent translačního aparátu obsažených v granulích 

??  

5/ Na co se soustředí další výzkum stresových granul v laboratoři? 

6/ Laický dotaz - Je možné stresové granule vidět v Nomarski zobrazení v mikroskopu?  Domnívám se, že asi ne? 

(viz publikace č.2) 

  

 
 

V Praze 20.3.2014                                              

 

                                                                                          Doc. RNDr. Blanka Janderová CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                     

         

 

 

 

 

 

 

 

       


