
Posudek školite|e na diplomovou práci Jany Milučké

Ana|ýza moleku|árních mechanismů odpovědných za su bcelu|ární loka|izaci
jaderné DNA helikázv II

Téma diplomové práce Jany Milučké navazuje na předcho zí náiezy laboratoře
týkající se zjištění, že jaderná he|ikáza II G\DHID se po vystavení lidských buněčných
kultur interferonům typu I nalézá v jaderných tělíscích PML a po inhibici transkripce se
přesunuje do oblasti jadérek. Vzhledem k tomu, Že funkce NDHII nebyla známá,zvolili
jsme jako jeden z přístupů prvního přiblížení zmapováníoblastí proteinu, které by mohly
být odpovědné za směrování NDHII do těchto jaderných struktur. Konkrétním zadáním
práce bylo připravit vektor DNA nesoucí cDNA NDHII fúzovanou s genem pro zelený
fluorescenční protein vhodný pro transfekce savčích buněk, z tohoto vektoru připravit
sérii mutant NDHII rovněž fúzovaných s GFP a po transfekci vyhodnotit lokalizaci
fÚzních proteinů v jádře pomocí fluorescenční mikroskopie.

V časovém období, které měla Jana Milučká k dispozici, se podařilo tohoto cí|e
dosáhnout. Je nutno zmínit, že samotná konstrukce základního vektoru patřila ke zlomku
nečekaně obtíŽných a časově náročných případů klonování. Navíc tato práce musela být
opakována, když se ukáza|o, Že zdrojový vektor získaný zjiného pracoviště nese chyby
v kódující sekvenci. Už při řešení této počáteční překážky prokázala Jana samostatnost'
iniciativu' schopnost logické ana|ýzy a silnou motivaci problém vyřešit. Pro tyto
vlastnosti' které hodnotím jako nadprůměrné, jsem v pozdějším průběhu práce na
projektu poskytnul Janě prostor pro návrh v|astních experimentů nad rámec původního
zadání (viz studium vlivu inhibitorů vybraných posttranslačních modifikací na distribuci
NDHII v jádře). Ačkoliv týo experimenty nevedly k jednoznačným závěrům,Jana si při
jejich provádění rozšířila spektrum úspěšně zv|ádnutých metodik od klorrování, cílené
mutageneze, přípravu přechodných a stabilních transfektantů, nepřímé
immunofluolescence kjednorozměrné elektroforéze, imunoblotu, imunoprecipitaci a
a|rnitní chrorratograÍii, kterých provedla velké mnoŽství ve vysoké kvalitě' Neméně
významné .ie, že během této části projektu pronikla - byt'někdy metodou pokusu a omylu
- do sloŽitostí správného navrhová ní a ana|ýzy experimentů. K tomu bylo potřeba získat



a Zpracovat značné mnoŽStví informací a nastudovat velký objem literatury, což .|ana

zv|ád|a na úrovni pokroči lého po stgraduálního studenta.

Během práce získa|a Jana nové nálezy, které si zaslouŽí další rozpracování do

publikační podoby vbIízké budoucnosti' Za ýznamné ná|ezy povaŽuji zpřesnění

lokalizace NDHII vjádře a Segregovaném jadérku po inhibici transkripce, nález nové

lokalizace NDHII v zatím blíže neidentifikovaném kompartmentu v blízkosti jadérka a

prŮkaz nezbytnosti N-terminální domény pro specifickou lokalizaci NDHII vjádře'

Výsledky Jana prezentovala ústně v rámci Česko-rakouského setkání spolupracujících

laboratoří zabývajicích se architekturou buněčného jádrav letošním a loňském roce'

Snad jedinou připomínku charakteru drobné výtky bych měl k organizaci přípravy

vlastního textu diplomové práce, kdy z nedostatku času v závěru nedošlo mezi mnou a

Janou kdostatečné diskuzi potřebných korekcí vtextu. Nicméně považuji zpracování

diplomové práce ve většině oddílů za zdaii\é formálně i obsahově a věřím, že budeme mít

příležitost se s Janou k drobným nedostatkům v textu diskuzí vrátit.

Závěrem konstatuji, Že Jana Milučká prokáza|a během necelých tří

experimentálních \et, že má předpoklady pro úspěšnou vědeckou práci, tj. silnou

motivaci, samostatnost, tvůrčí myšlení, schopnost ana|ýzy a syntézy informací, iniciativu

a pracovitost a v neposlední řadě poctivost.

Ze všech výše uvedených důvodů považuji diplomovou práci vypracovanou

Janou Milučkou zaye|mi zdařilou a doporuěuji její kladné hodnocení.
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