
Posudek na doktorandskou disertační práci Lenky Saskové 

 „Signalizační proteiny eukaryotického typu a jejich vztah ke kompetenci a virulenci 

Streptococcus pneumoniae“ 

 

  Doktorandská disertační práce Lenky Saskové „Signalizační proteiny eukaryotického 

typu a jejich vztah ke kompetenci a virulenci Streptococcus pneumoniae“ se zabývá 

problematikou mechanismu přenosu signálů u Streptococcus pneumoniae, které jsou 

zprostředkovány proteinkinázami a proteinfosfatázami eukaryotického typu.  Streptococcus 

pneumoniae je vhodný modelový organismus pro studium funkce signalisačních proteinů, 

protože má odpovídající geny pouze v 1 kopii. 

Práce velmi srozumitelně a pečlivě napsána, v podstatě bez překlepů.  Práce má 111 

stran a je členěna do 7 kapitol.  V kapitole Úvod (2 strany) je zdůvodněna aktuálnost řešené 

problematiky a jsou stručně  uvedeny cíle práce. V kapitole Literární přehled je souhrnnou 

formou pojednáno o problematice přirozené genetické kompetence u baktérií a zvláště u 

Streptococcus pneumoniae. Tato část výstižně shrnuje nejnovější poznatky týkající se 

přirozené kompetence.  

Další část práce je rozdělena do dvou samostatně členěných částí. První část se zabývá 

úlohou Ser/Thr proteinfosfatázy PhpP v buňkách Streptococcus pneumoniae (33 stran). Má 

stručný Úvod do problemtiky (1 strana), vlastní kapitolu Materiál a metody (15 stran, 3 

obrázky, 5 tabulek), Výsledky (9 stran, 10 obrázků, 2 tabulky) a Diskusi (5 stran). Druhá část 

se zabývá úlohou Ser/Thr proteinkinázy StkP v regulaci kompetence a virulence 

Streptococcus pneumoniae.  Má stručný Úvod do problematiky (2 strany), vlastní kapitolu 

Materiál a metody (14 stran, 3 obrázky, 3 tabulky), Výsledky (15 stran, 12 obrázků, 6 tabulek) 

a Diskuse (10 stran). Další kapitoly tvoří souhrnný Závěr (1 strana), Seznam použitých 

zkratek (1 strany) a Seznam citované literatury (1 strana).  

Autorka si vytyčila dva velmi náročné cíle, které vyžadovaly zvládnutí široké škály 

náročných, molekulárně biologických postupů. Lze konstatovat, že práce splnila sledované 

cíle nadstandardně. Práce přináší nové poznatky, týkající se zejména úlohy proteinkinázy 

eukaryotického typu při regulaci celé řady procesů probíhajících v prokaryotických buňkách 

S. pneumoniae. Přináší dále originální výsledky týkající se proteinfostatáz, kterým byla u 

eukaryot doposud věnována malá pozornost. Práce svědčí nejen o výborné orientaci autorky 

v dané problematice a o jejím mimořádném pracovním úsilí, ale i o velmi kvalitním vedení 

disertační práce.  

 



Dle Web of Science autorka publikovala výsledky své práce ve 2 vědeckých pracích, 

kde je jako spoluautor a byla jí dále přijata práce do J. Bacteriology (impakt faktor 4,7), kde je 

jako první autor.    

  K práci mám následující připomínky a dotazy: 

Na str. 18 došlo k  přepisu při zařazení některých bakteriálních druhů do rodů.  Proč 

byla DNA uchovávána v TE pufru, který obsahoval RNázu A (str.28)? Jak lze vysvětlit fakt, 

že v některých případech při použití čipu byla detekována změna exprese pouze v prvním 

genu operonu a nikoliv v dalších genech? Může mít mutace v stkP podobný efekt v jiných 

kmenech S. pneumoniae, případně v jiných mikroorganismech? Autorka uvádí, že už je 

popsáno více než 40 druhů schopných genetické transformace, včetně E.coli. Jakou roli hraje 

genetická transformace v přirozených ekosystémech např. v gastrointestinálním traktu?  

 Doktorandskou disertační práci Lenky Saskové „Signalizační proteiny eukaryotického 

typu a jejich vztah ke kompetenci a virulenci Streptococcus pneumoniae“ doporučuji 

k obhajobě. 
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