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Fetr í{ada si..jak je ve školícílaboratoři Dr. Tachezyho zvykem' poloŽil náročný cíle
-pokusit se
evolučnísour'islost mezi tlitochonclrienli a lryclrogerrosomy charakterizací
společrréiio irmportníilo mechanismtl. Jednírrr Ze zpťlsobťr jak to plovést je ektopicky (v
Trichrlnlonas, llct4inolis) exprirr.lovat c1o mitool.rondrie cílenéproteirry (z Giarclict intestinctli's,) a
zde sieclovat subcclulárrrí lolralizaci. Daleko většívýpověc{ní l.roclnotu pak rnají takto získané
výsieciky v kontexttr s experimentetn obrácenýrrr - př.enesení lrvdrogenosornálně cílenýclr
proteinů zTl,ichomonas,vaginalls clo giardie - coŽ bylo ve školitelsl<é laboratoři téŽ provedeno
a irení divr.r. Že takto zkonlbitrovaná c.lata .jsou záklaclerrr vciice lrodnotné publilrace
\'l.ť:'i{)ll1o\iillrÓnr čiisopisc s vr'sol<ýtrr itrrpal,itorlí'tri ohoclllclcelrím (i}olcŽzil cl. ai. FNAS).
\/ ús'U.i!ál sr é irt.lrcc ilili'.l:. sxt.učnčLil'lic!í do tl'bcctlýe h iispe)it[i 1lioble rrlatii<y vzniktr
ciljil,l'.. tliici'ť: bLlňit".. ;l clillrajitci.izti!c l:liIos0ll']\ li irr''i]rog.ct-losi;r-:r1'. lctrirřiiý' a pi.iměřerrý li{e rární
;':ř*i...:i! (.1ti ko;rciz;:ícir sÍrail bez icdittrcitiIrcí. l'l'trŽitc'[--r.]o it.l-tpclzit:rtnic]r 164 iitcrárníclr zdr.o.iii)
.ie ,,,;.'.rubitÝll: sez.rianreníll.l s pi:obIcrilatjkor-l Lrios1'ntézy ].clj ccll{cI. irirnsportuL proteinťr cio
liiittlelrondl.ií. lryclr.rlgetrclsculťt a initosonrů. Zr'liištnípéče.1e sanlozře.jmě včnována obje1rtťrm
zájn:'"l přís1'.ršlrÝnr siglláirrím scltr,etlcíni a proteinor,ýrrr faktorůn-r' kter.ó se poc|ílejína
tilt.gc,r.ovállí ii translotr<aci v příslušných organelách' Z tcxti-r.ic zřejmé, Že se Feir Rac1a zer,rubně
seznámii s rcler,airtní iitei.aiui.o11, 1,ybral vše podstatlré - text, který takto vznilrl má atribr:ty
kl,iiiitiiíiio přeLilec1rrétrlo čiáni<u. Cílc diplolnové práce jsou Íbr"mtrlov/in.v jasně ;l si.ozunriteltrě.
Opět. jak je ve škoiícílaboratot'i 71,ykem. ciiplor.rrarrt l.ryl nucen trlro řešer'rí svých cíiů
v1'užítoeloli ř"adu n"qet{iď rlrolekulární a buněčné biologie, U všecir trretoc se zciá. Že byla zvolena
optil:i;íirrívar.i;it-lta. včetrrě recentníclr kitťl, progranrťr a reagcncií. Metociy jsou popsárr.v
clostatečrrě zcvlubně (na 13 stranách) a r'ur.roŽňtrjí bezprobtrérnovó l.cproclultovirní popsarrých
expclinlentťi. '}ejich soi-lčástíjsor-l poc1robnó protol<olv a přesrré stroŽení všech poirŽitých loztoků a
reaeci.rCií. T]etr Ii.acta př.i své prái:i r,,v|rlořil cc1or-r řadr-r l}|{A l<tlr-rsti"lrkiťt. naučil se kr-rltivovat
pl"voiol i blljttel.lc. t:.allsiejto",.ttt Iricjrotltltlirci5l. {91.1uol''a{ l.ektu:tt;iIlarlittí pr.otcir.ly r,, butice pomocí
Wcsii":l l\lil:ii:.lg,:"l. scixlt.ltl",''ll'l' 'nul:ččrló 1iai<ec poil.locí diÍ.crclrciiii;lí :r lzop1,[itlickó centri itrgacc.
zl lilili il:iil:ll.lilutt.li.cscctlČníilrikl.ostrtopii. V rlcpcslcclrrí řaclč r'clicc ltvzllitrlč zrplii<or''al
trlitlíitilliil'iiit:e jiÚ ulctlliiilti'' .;r-'iie hŽ i;iolrrr'šicnér'r,.tŽiií ic sanrozřc.;rrioLt srlučástí.ielro ciip1ornol,é
prol<ázitt trrtubinnor-l

pirtcl. Z itli:ll|l:, l'ýčtllic zřc.iirló ž'c r'čijcek:l t'\citi;l'zi l.'C škr;iitciskó iaboratoři

bčl-ierr.r

rrt:igisicrsiióiicl stuiclii'i eitrbřc splrlila.icclcir zc záiilziclrríclr cíiťrr,vbarii ciipiomiulta co nc.jrlětŠím
spe k iic:n iei cl,anttri c] r nroclcrních tleiocl.
.1'cxtovil
část.r';vsEcdi<* jc ptljata slrtičliě' ale přol.rlecltrč s l.loŽclrýrrri obr/rzky, kteró clobře
c.lollurlielríil.jípopisované výslecii<y. Z abráz'|<ů .je rlavíc zt'cjmó. Žc Petr í{ada je sktrtečně
clťilcŽitým spoluatitorerrl výše zn-iiňované skvělé publiiiace, v níŽ se tóměř iclentická oblazová
cxol<ilncntiicc lla nčliolii<a nrístech vyuŽíl'á. Strrrčrlě řečeno. cliplonrantol,i sc podaii]6 yytrlořit
i<olllpietlrí a ;:itrácené varianty o tcstovatlcirt selrvcnci něko1jlra proteirrťl Gitlrclict inÍesÍinctlis
.fricirorrronády'.
(Giise Ú" Ci1i1x), jai<o i<orrtroiní b'vl yybrátl protein
(.l.r,iscS opět v korrrpletní a
zki:/lec;ió i,ailiilltě) a u-irrb"'rtrir1 Vť Wt vai.iantě a doplněný o }J-iiotlcovou signální sekr,enci
C]iisc{,|" }:x;lrese byly alryztll.ítt-iY pollrocí intunoílurlt.esccnčníirlikr.clskopie a bíoclrenrickou

Sepiiiiicí. f}ociohrrý'pt'ístup byi zi,olen ipro s1Llc1itul intcrtlícli
sigrritlnícl-i selivencí - Petr li.acla
vr.tr,t;i.il re lc\.antlrí konstruktv giarr1iálního IscS s pi:íslLršrrýnri
cic]ecemi' exprtmoval v T.
l.ttilititilis,:l tcstoval jeiich subcelulární lokalizaci. Výsleclky.jsoLl
velice přehlec1ně trspořádány
s.jasili'll 1;ilselstvítrl: ..Mitclsol'rrirlní pi.oteilry G iíre's'tinuli'y se trarrsportují
c1o nritosomů,
hr cirog.e nosotrlů a mitochorrdrií podobnýn.r nrecharrisnrem
na ziíl<ladě rozpo,znání N-koncových
ncbll iirtei.níclr sekvencí. VýŠeuveclená zjištěnípodporují předpoklad,
z" t,,y.1.ogenosomy.
mttosomY a tnitochondrie jsotr b]izce pÍÍbvznéorganely.
kieré se vyvinuly ze společného
s1'irrbioticlrélro přeclka..
- poslední dvě věty citrrji z u.-,tn.o.,u závěru disktrse.

Měř by iepr několik třopiňrr!ícícii dotazů:
i. }ťrci* ahecLtéfuo rtízu _ někťeréorgunety endosymbiotickéiro

pt|tvtltťu zřejmě ztraÍity vešlterou
gerleÍltkoet iwfbrrtscci (nriÍostlmy, ltydrogemcsoruy),
Zttťíneco v.jinýclt .isrlu"lltluz"e její rurlinaetaty
ztt.jíšt,tl!k{ kt;wepleÍni p;roteos"i,,ltťésu rruttló padntietlž,ite.trl wtiítlclrondrtúiníclt
1lroteinii. luký je
{tl"!štii,,:tťliťýť{l Í$, Ž,e se y, miťrstipti,*ďriícfu !;ělcenp erlo!wte
u#ržeťu s"\;seté?,{i ?ěto maté sk,,pňy
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gl'ktir'tlwu v ťl7,tťl,t;genastsmeclr meziwtewbrónová
Íokalizace měcttýřků
tsťssttíiiljicírh Cu2-t itslcťy,.feďnd se o ďti{ší speclftciiý
p'leewgbr{rleový
kompttrÍmetrÍ
lsrr;ÍÚztttí!le{
s !.}!{)?"['ii $ !! u ll iktitn {.ffu lt kcí?
3. {}Ílě skupiny tesíyy:#fiý{:fu pslvaků.!sau powěrmě ev*lučně l:zt!óiewó
-.je wtllne, aby tesÍtll:cný
s!tt;t!l,l-ý ťarge{ovoc{ Weech&nisntus mez,i miťosolny a Írydragelrosoruéy
by! trtk ktlnzer,l,ttíivttí, ie by
J'tllt1\o'ltlf s konsfu wkÍy pro ffiitocÍcafidrie i w jinýcli vztÍžÍenýcÍaskupin tlrgttnismů _
např. u
l"tssÍi i ln ne t; 0 lfvq { ig lp fa 7

é. kltil.jí trawsfekavantí buňky díky vneseruým proÍeinťlru nějcký
J.enctyp? Neclošlrl díky
,verex!}resi testrlvoněIea proteimu k sgíuruci transporÍn{ch
komplixa o uí',rru,íkoncenÍrttce
llěk{e r,ýcft glroÍeirtů s l,jlckťejš{me rllettlhtl!it:kýllt obrniene
v kydroge|ntlstsmeclt?
(.cl!.llll,c i"ltllillotíl:; ciiilitllilo.,'o:.l priie i Pctrri
ítiiri1, 'jako l c]ice zrlal*ilou. obsahLijící
ziljíll::ir'';í, ;;:.oi'lÚili" i'terý jc i.eŠe;ltlroc.lcrIrínli a aclekl,ittnín-ri
přístup1,. Í)o Íbrr-rlální strárrce.jsem
r'cllct: spoiiojeil. .I. Lrto diplol1l()VoLl pi:áci sanlozře.jrrrě cioporr-lčuji
k přije tí k obhajobě r,,rámci
speciltllzacc .^i}tlrur"íÍutoglcon [i nar,,thLrii.icji lilaciné hoclnocerlí vytioLrrc. Vz]rledern k tomtt Že
rrrálir.;iž po i:čiioliir let kaŽc1oročnčIniloti irroŽnost t.liloirovat
diploInovoLr práci z laboratoře Doc.
'l-acliczylrc.
mohu rác1 konstatovat. Žc diplonrka i,etra l{acly.je pokračováliím
tolro nejlepšílro'co
zde 5i]henr nragistelskélro stupně str'rciia vznilrlo. DťrleŽitýÁ
irspekterr,r mnou oponované práce je
to, Žc "je.jí podstatrlá část byla publii<ovaná V ret1otnované časopise
P]]dÁS - i vzhledenr k tomu
ctopro''.irčt{i t'.ito práci nonriirovat za biologickou sckci k dalšínru
ohodnocení přísltršnými
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1'ýirii cenami.
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