
Posudek školitele na diplomovou práci Bc. Filipa Nemčka:  

Ribosomal protein Rpl22 regulates the splicing of its own transcripts 
Ribozomálny proteín Rpl22 reguluje zostrih svojich vlastných transcriptov 
 

Naše laboratoř se dlouhodobě věnuje studiu mechanismů, kterými je regulován sestřih pre-

mRNA v kvasince Saccharomyces cerevisiae, a funkčním důsledkům této regulace. Proto náš zájem 

vzbudila publikace, která se věnovala studiu vlivu přítomnosti intronů v genech pro ribosomální proteiny. 

Výsledky této studie popisovaly, že v případě duplikovaných paralogních genů pro ribosomální proteiny 

je v některých případech přítomnost intronu důležitá nejen pro expresi svého hostitelského genu, ale 

také pro správnou míru exprese odpovídajícího genu paralogního. Rozhodli jsme se proto studovat, 

jakým mechanismem by takováto in trans působící intron dependentní regulace mezi paralogními geny 

mohla probíhat. 

 Filip Nemčko se připojil k naší laboratoři již na samém začátku tohoto projektu a ačkoliv byl tou 

dobou studentem prvního ročníku bakalářského studia, téma ho zaujalo, velice rychle do něho pronikl, 

osvojil si potřebné metody a pracoval s velkým nasazením, takže se brzy stal přínosným členem týmu.  

Nejprve testoval vliv přítomnosti intronu na expresi sedmi párů paralogních genů s publikovanou 

intergenovou regulací závislou na intronu a ukázal, že v našich podmínkách tuto regulaci vykazuje pouze 

jeden pár, a to genů RPL22A a RPL22B, jehož studiu jsme se dále věnovali. Výsledky Filipovi práce 

značnou měrou přispěly k objasnění mechanismu, jakým jejich mezigenová regulace funguje. Ukázalo se, 

že proteinový produkt těchto genů působí jako zpětnovazebný regulátor exprese. Když je v nadbytku, 

váže specifickou oblast v intronu těchto genů a tato vazba je pak odpovědná za zablokování sestřihu, což 

vede k následné degradaci pre-mRNA. Jedním z hlavních přínosů Filipovi práce bylo mimo jiné zavedení 

metody testování protein – RNA interakcí pomocí trojhybridního systému a identifikace oblasti RNA, kam 

se protein Rpl22 váže. Získané výsledky jsou součástí publikace, kde je Filip po zásluze jedním z prvních 

sdílených autorů. Za zmínku určitě také stojí to, že předkládaná práce neobsahuje, z důvodu zachování 

rozumného rozsahu, všechny experimenty, které Filip za dobu působení v naší laboratoři uskutečnil. 

 Filip od samého začátku působení v laboratoři pracoval s velkým zájmem a nasazením a aktivně 

se podílel na diskuzích o studované problematice. O jeho mimořádném vědeckém zájmu a schopnostech 

svědčí úspěšné zapojení do soutěže iGEM, pobyty na letních školách (Neuert Lab for Quantitative 

Systems Biology, Vanderbilt University, Nashville, TN, USA; Stark Lab, Research Institute of Molecular 

Pathology, Vienna, Austria) a devítiměsíční stáž v Laboratoři Alexandera Starka na Research Institute of 

Molecular Pathology ve Vídni, odkud si rovněž odnese s velkou pravděpodobností publikaci. Kromě 

nesporných vědeckých kvalit je ale Filip i dobrým týmovým hráčem, pomáhá ostatním a šíří kolem sebe 

pozitivní atmosféru. Překládanou práci sepsal zcela samostatně a já jí rozhodně doporučuji k obhajobě. 
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