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	 Předložená	 práce	 se	 zabývá	 vývojem	 metody	 pro	 bezbuněčnou	 expresi	
proteinových	 knihoven,	 které	 mají	 různé	 složení	 aminokyselin,	 a	 osvětlit	 tím	
některé	 fundamentální	 otázky	 týkající	 se	 vzniku	 života	 na	 Zemi.	 Práce	 je	 součástí	
širšího	projektu,	který	se	snaží	velmi	originálním	a	novátorským	přístupem	objasnit,	
jaké	mohlo	být	aminokyselinové	složení	raných	proteinů	a	s	ním	spojené	strukturní	
a	funkční	konsekvence.		
	
	 Samotná	práce	má	velmi	přehledně	 formulovaný	úvod	 jak	do	problematiky	
evoluce	 aminokyselin	 a	 genetického	 kódu,	 tak	 designu	 a	 přípravy	 proteinových	
knihoven.	Část	Cíle	práce	je	jasně	a	stručně	formulována.	V	samotných	Výsledcích	a	
diskuzi	 je	 nejprve	 vysvětlen	 návrh	 testovaných	 proteinových	 knihoven.	 Autorka	
použila	pět	knihoven	odpovídajících	svým	aminokyselinovým	složením	tzv.	raným	a	
pozdním	 aminokyselinám,	 dále	 standardnímu	 setu	 20ti	 proteinogenních	
aminokyselin	a	dvě	další	racionálně	navržené	knihovny.	DNA	knihovny	byly	úspěšně	
připraveny		pomocí	primer	extension	techniky	ze	dvou	komerčních	oligonukleotidů	
komplementárních	 ve	 středovém	 trombinové	 fragmentu.	 Tyto	 knihovny	 byly	 dále	
amplifikovány	pomocí	primerů	se	stabilizační	sekvencí.	Použití	těchto	knihoven	pro	
přímou	bezbuněčnou	expresi	proteinů	nebylo	úspěšné,	a	proto	se	autorka	rozhodla	
nejprve	 pro	 přípravu	 RNA.	 Po	 optimalizaci	 transkripčního	 protokolu	 byla	 získána	
RNA	 u	 všech	 pěti	 knihoven.	 Tato	 RNA	 byla	 dále	 použita	 pro	 samotný	 experiment	
bezbuněčné	 exprese	 proteinů.	 Ve	 všech	 případech	 došlo	 k	produkci	 proteinů	
z	daných	 knihoven,	 přestože	 v	případě	 knihovny	 10L	 pouze	 s	nízkým	 výtěžkem.	
Autorka	v	této	části	velmi	fundovaně	diskutuje	jednotlivé	experimenty.	Dále	v	práci	
následuje	 pečlivě	 zpracovaná	 experimentální	 část,	 výstižný	 závěr	 a	 seznam	
literatury.		
	
	 Autorce	se	v	této	práci	podařilo	zcela	splnit	vytýčené	cíle.	Během	svojí	práce	
si	 osvojila	 řadu	 pokročilých	 biochemických	 technik	 jako	 např.	 PCR,	 agarosová	 a	
polyakrylamidová	elektroforéza,	Western	blotting	a	bezbuněčná	exprese	proteinů	a	
ukázala	 značný	 vhled	 do	 dané	 problematiky,	 který	 jí	 umožnil	 efektivně	 řešit	
problémy,	 které	 se	 během	 práce	 vyskytly.	 Samotné	 výsledky	 této	 práce	 jsou	
důležitým	 východiskem	 pro	 další	 experimenty	 v	projektu,	 které	mohou	 výrazným	
způsobem	přispět	k	poznání	 struktury	a	 funkce	 	proteinů	v	raných	stadiích	vzniku	
života	 na	 Zemi.	 Získané	 poznatky	 mohou	 být	 též	 velmi	 užitečné	 v	oblasti	
proteinového	inženýrství.	
	



	
	 Z	 formálního	 hlediska	 práce	 splňuje	 všechny	 předpoklady	 a	 doporučuji	 ji	
tímto	k	obhajobě	s	hodnocením	výborně.	
	
Dotazy:		
	

1) Na	 straně	 12	 jsou	 popisovány	 teorie	 pro	 přiřazení	 kodonů	 jednotlivým	
aminokyselinám.	 Jedna	 ze	 zmíněných	 teorií	 nese	 název	 Stereochemický	
původ.	Pro	tuto	teorii	nicméně	chybí	relevantní	citace	a	ani	z	popisu	v	textu	
není	příliš	jasné,	o	co	se	jedná.	Mohla	byste	krátce	vysvětli	tuto	teorii?	

2) 	Pro	přípravu	DNA	knihoven	byla	použita	metoda	primer	extension	(PE)	se	
dvěma	 komerčními	 oligonukleotidy	 s	komplementární	 trombinovou	
sekvencí.	 V	experimentální	 části	 jsou	 popsány	 teplotní	 a	 časové	 fáze	
začínající	na	25°C	po	dobu	pěti	minut.	Z	obrázků	gelů	na	straně	35	je	zřejmé,	
že	 reakce	 poskytovala	 ve	všech	 případech	 řadu	 produktů.	 Nebylo	 by	
vhodnější	 použít	 teplotu	 pro	 PE	 těsně	 pod	 tzv.	 melting	 temperature	
odpovídající	 společné	 sekvenci	 obou	 oligonukleotidů	 k	zabránění	
nespecifického	 nasedání	 primerů	 a	 tvorbě	 sekundárních	 struktur?	 Nebylo	
též	uvažováno	použití	DMSO	nebo	betainu	ze	stejných	důvodů?	

3) Při	 amplifikaci	 knihoven	 byla	 použita	 PCR	 se	 třiceti	 cykly,	 což	 odpovídá	
amplifikaci	 109.	 Proč	 byla	 použita	 takto	 vysoká	 amplifikace,	 která	
samozřejmě	způsobí	značnou	předpojatost	knihoven	vůči	sekvencím	snadno	
amplifikovatelným	pomocí	PCR?	

4) Z	 popisu	 oligonukleotidů	 s	 náhodnými	 sekvencemi	 na	 straně	 56	 a	 57	 se	
oponentovi	jeví,	že	aminokyseliny	z	daných	knihoven	se	nebudou	vyskytovat	
na	 jednotlivých	 místech	 sekvence	 se	 stejnou	 pravděpodobností.	 Knihovna	
proteinů	 tak	 bude	 ochuzena	 o	 značnou	 část	 sekvenčního	 prostoru.	 Mohla	
byste	to	komentovat?	
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