
 

 

 

 

 

 

 

 

Posudek disertační práce 

 

Heat-induced stress granules of Saccharomyces cerevisiae 

 
Mgr- Tomáš Groušl 

 

Předkládaná práce se věnuje vysoce aktuálnímu tématu – studiu proteinů účastnících 

se tvorby stresových granulí v eukaryotních buňkách. Pro charakterizaci úlohy různých 

translačních faktorů, regulačních proteinů a aktinu si autor velmi vhodně jako model vybral 

kvasinku Saccharomyces cerevisiae. 

Disertační práce (celkem 130 stran) je psána velmi pěknou angličtinou a je členěna 

klasicky do sedmi hlavních kapitol. Práce je psána stručně, jasně a přehledně a je doprovázena 

velmi dobře zvolenými ilustracemi. Její součástí jsou čtyři relevantní publikace, ve dvou 

z nich je T. Groušl prvním autorem. 

V úvodu (2 str.) autor shrnuje důležitost studia vybrané problematiky a zasazuje téma 

své disertace do problematiky řešené v laboratoři a v ústavu. V následující kapitole jsou jasně 

a stručně definovány tři hlavní cíle předkládané práce.  

Třetí kapitola „Review of literature“ (22 stran se 4 obrázky) je pěkně a čtivě napsána, 

shrnuje současné poznatky a podává přehled dosavadních studií využívajících kvasinky pro 

stanovení úlohy různých proteinů podílejících se na vzniku teplem-indukovaných stresových 

granulí. 

Kapitola „Methods“ (1,5 strany) přináší soupis používaných metod s jasným 

rozlišením, které z metod používal autor sám, a které byly k získání potřebných výsledků 

používány na partnerských zahraničních pracovištích. Podle mého soudu je tento přístup 

naprosto dostačující. 

Místo obvyklé kapitoly Výsledky, je v práci kapitola „Presented Publications“, která je 

poměrně stručná, pouze několik stran textu uvádějícího jednotlivé vložené čtyři publikace. 

Tyto publikace jsou v prestižních časopisech a jejich obsah dobře dokumentuje provázanost 

problematiky a cílů disertace s výsledky v nich popisovanými.  

Kapitola „Discussion“ (15 stany) dokládá autorovu širokou znalost problematiky a 

velmi vhodně zasazuje získané výsledky do kontextu současného poznání a kriticky hodnotí a 

diskutuje diskrepanci mezi v této práci získanými výsledky a výsledky publikovanými jinými 

skupinami. A konečně kapitola „Conclusion“ jasně shrnuje získané výsledky a beze zbytku 

dokládá splnění vytčených cílů. 

 

K práci bych měla několik dotazů (v jejichž odpovědi předpokládám spíše vyslovení 

možné hypotézy než výsledky podpořený jasný závěr): 

 



1) Jako jeden z faktorů podílejících se na počátku tvorby granulí je zmiňována 

fosforylace některých proteinů. Tato fosforylace však je nutně důsledkem nějakého 

signálu (signální kaskády?) vyvolaného teplem. Ví se, něco bližšího o mechanickém 

principu? Teplem podmíněná denaturace nějakého citlivého proteinu, která aktivuje 

kinázu/kinázy? Změna buněčné homeostáze iontů a pH v důsledku tepla, která má za 

následek změny povrchových nábojů proteinů nebo mRNA? Či něco jiného? 

 

2) Pokud je pro vznik granulí důležitá fosforylace, jak je to s defosforylací při jejich 

rozpadu? Studuje se nějak intenzivněji mechanismus rozpadu granulí po pominutí 

teplotního stresu? 

 

Po formální stránce je práce velmi pěkně napsána, až na pár drobností (např. dvě 

závorky u Fig. II na str. 18 nebo wild type cells místo správného wild-type cells na str. 29) je 

téměř bezchybná. Také přiložené autoreferáty mají velmi dobrou úroveň a CV Mgr. Groušla 

dokládá, že byl zajímavé výsledky nejen schopen vytvářet ale i prezentovat na mezinárodním 

vědeckém fóru.  

  3) Na konec bych chtěla požádat o podrobnější vysvětlení, které z výsledků 

prezentovaných v publikacích získal opravdu on. Všechny publikace mají velmi rozsáhlý 

seznam autorů, takže hlavně u těch publikací, kde je Mgr. Groušl prvním autorem, by mě 

zajímalo, které z výsledků získal přímo on a které získali jeho spolupracovníci. 

 

 

Závěrem mohu konstatovat, že předložená disertační práce zcela prokazuje schopnosti 

kandidáta k tvořivé vědecké práci v oblasti výzkumu a vývoje, splňuje vytyčené cíle a také 

všechny předepsané podmínky, dle § 47, odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., a tudíž doporučuji 

tuto disertační práci k obhajobě.  

 

 

 

 

 

 

 

V Praze,  9. dubna 2014    RNDr. Hana Sychrová, DrSc. 

                                                                                    Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.  

 


