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oponentský posudek na disertační práci lng. Andreje Sušora:
..Protein synthesis and protein degradation in mamma|ian oocýe

development"

PředloŽená práce je zaměřená na proteosyntézu a proteinovou degradaci (zahrnující funkci
proteasomu) jako obecně zásadní regu|ační biologický děj, v této práci děj vedoucí
k úspěšné maturaci oocytů, která je předpok|adem pro úspěšné op|ození a reprodukci
jedince.

Studium bylo směrováno na regulaci proteosyntézy v oocýu a časném embryu, regulaci
trans|ace proteinů během meiosy oocytu a ú|ohu proteasomu jako nástroje pro proteinovou
degradaci.

Vzhledem ktomu, Že kpráci jsou připojeny pub|ikace (čtyři + jedna vpřípravě) je text
č|eněn na literární úvod, cíl práce, komentář kjednotlivým publikacím, závěr, citace a
připojené publikace.

Úvod práce není rozsáhlý, je však nabitý nejen staršími, a|e i současnými poznatky ýkalicí
se uývoje savčích germinálních buněk, meotické maturace oocýů, regu|ace translace,
fosforylace proteinů a ubiquitinačního proteosomového systému.

Cí| práce je jasně definován do čtyř částí:
Regu|ace elF4E během meiosy oocýu s korelací syntézy proteinů během meiosy
Tvorba aktivního translačního iniciačního komplexu elF4E a celková syntéza proteinů
během meiotické maturace a časného embryonálního uývoje
|dentifikace proteinů, fosforylace nebo změněné protein-proteinové interakce během
meiotické maturace savčího oocýu
Úbha Ubiquitin carboxy|-c-terminal isozym L1 hydrolázy (UCH-L1) v ubiquitinové
degradaci při meiotické regulaci proteinu cyklin 81 a zjištění její ro|e v oplození.

Materiál a metody, které jsou prezentované v jednotlivých publikacích a ukazu1i na rozsah
metod, které |ng. A. Sušor zv|ád| a pouŽi| ve své práci, i kdyŽ samozřejmě, některé metody
byly ve spolupráci s jinými pracovníky, coŽ v současné době anijinak není moŽné'

Výsledky jsou shrnuty do 4 publikací (2 xje !ng. Šušor první autor), dále je jedna práce
připravovaná (kde je téŽ prvním autorem).

Úvodní část i diskuse k jednotlivým pub|ikacím jsou zasvěceně hodnoceny v kontextu
srecentními pub|ikacemi (133 citací). Vzávěru doktorand shrnuje vlastní poznatky a
navrhuje da|ší pokusy detailního studia (UCH-L1) to znamená jqí expresi, lokalizac| a funkci
v savčím oocytu.

Práce oponentky je v hodnocení před|oŽené práce značně zjednodušená, vzh|edem k tomu,
Že připojené pub|ikace prošly přísným oponentním řízením v redakcích zahraničních
časopisů, k jejich kvalitě nenÍ třeba se vyjadřovat.
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PředloŽená práce je srozumite|ná po odborné stránce, a je i ve|ice úh|edně č|eněná a
upravená.

K práci předkládám pár otázek a námětů k diskusi:
1. Fosforvlace proteinů. Pro spermle je charakteristická fosfory|ace na tyrozínu, jak je

tgmu u oocytů? Kromě známé regu|ace M-Íáze.
U|oha cvtoske|etu. Je-li tvorba oligomerů UGH-L1 spojená s cytoskeletem
(reorganizací) jak by se asi projevilo působení inhibitorů cytoske|etá|ních proteinů (tj.
kolcemid, cytochalasin B, nokodazol, a vinblastine)?
Neplodnost. Dá se předpok|ádat, Že poruchy v maturaci oocytů se mohou projevovat i
v neplodnosti u lidské populace?
Publikace. Jaký je osud poslední připravovaní práce, by|a jiŽ odes|ána k tisku?

Před|oŽená práce má vysokou vědeckou úroveň, dokazuje nejen pracovitost kandidáta (tři
pub|ikace z roku 2008), jeho schopnost orientovat se v problematice, pouŽít vhodné
technické přístupy, ale též jeho schopnost získané poznatky analyzovat a dávat do
souvis|ostí. Doporučuji proto přijmout před|oŽenou práci pro obhajobu doktorské disertace.
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