
Posudek školitele na diplomovou práci Terezy Simonové: ,,Fenotyp
Sacchuromyces cerevisiae s delecí v genu PRP45".

V naší laboratoři studujeme mj. funkční strukturu proteinu S' cerevisiae Prp45. PřestoŽe je
tento protein orthologní savčímu transkripčnímu koregulátoru SNW/SKIP, v pučící
kvasince byl popsán jako esenciální součást spliceosomu. V rámci studia proteinu Prp45
jsme připravili deleční mutaci' která způsobuje zástavu růstu kvasinkových buněk za
zvýšené teploty. Buňky jeví morfologické anomálie, nápadné je zejména protaženi
dceřinných buněk, následná pučení v podélné ose a obtíŽné oddělování buněk vedoucí
ktvorbě řetízků. Zliteratury je známo, Že teplotní senzitivitu mutantů, zasaŽených
mutací/delecí v genů některých sestřihových faktorů, lze částečně potlačit expresí genu
TUB]^i, což je gen pro tubulin alía, ovšem bez intronu. Tubulin může tedy být chápán,
jako citlivý SenZoI nedostatku v sestřihu' Zadáním diplomové ptáce Terezy Šimonové bylo
ověřit, zda buňky s delecí v genu PRP45 se budou chovat obdobně.

Tereza reprodukovala příslušnou deleci genu PRP45 v genetickém pozadí TLIBL^i (kmen
#2914) a v kontrolním parentálním kmeni (#813), a zjist||a, Že oproti dříve připraveným
deletantům (EH2, HA1), je hranice citlivosti buněk posunuta kvyšší teplotě. Při
nezávislém pokusu o kříŽení kmenů ziskala směs více a méně citlivých sporulantů. Toto
neočekávané zjištění nás přivedlo k formulaci druhého postupového cíle, d. k pokusu o
klonování faktoru, který rozdíl v citlivosti podmiňuje' Tereza připravila reprezentativní
knihovnu fragmentů genomu k 37"C rezistentního kmene (#813) a v citlivém kmeni (EH2)
kultivací v 35 resp. 37.C selektovala ty klony, kterým plasmid přinesl selekční výhodu.
Výsledkem je celkem pět plasmidů, znichž tři nesou překrývající se fragmenty téhoŽ
lokusu' Lze se proto odůvodněně domnívat, že Tereza skutečně zachyt|a geny, které
přispívají k fitness jinak senzitivních buněk. Vzhledem k chování uvedených klonů se však
|ze rovněž domnívat, Že žádný z nich není oním hledaným faktorem.

Přístup Terezy Šimonové k diplomové prácl prošel rozkolísaným vývojem. Na počátku nás
přístupem zaýaIa, takŽe jsme ji moŽnost vypracovat DP nabídli. Následovalo období, kdy
naše spolupráce trpěla, jak se domýšlím, nedostatkem její motivace. V posledním roce ji
však nelze nic vyčíst. ocenit je třeba vysokou formální i obsahovou úroveň všech
prezentaci na našich interních seminářích.

Text diplomové práce hodnotím jako zdařilý, úroveň je však rovněž kolísající. oceňuji
zejmé+a literární přehled, který považuji za výborný. Je škoda, že zpracování výsledků a
zejména diskuse takové úrovně nedosahuje. Zde se projevil časový Stres' ve kterém Tereza
text dokončovala.

Na závěr konstatuji' Že Tereza Šimonová si během přípravy DP osvojila ucelenou řadu
technik kvasinkové genetiky a genového inŽenýrství, aplikova|a je ve svém projektu a
získala zajímavé a nadějné výsledky. Práci doporučuji k přtjetí.
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