Posudek školitele diplomové práce Bc. Sylvy Přerostové "Charakterizace PTEN domény vybraných
forminů II. třídy Arabidopsis"
Předložená práce vznikla v naší laboratoři v letech 2009-2011. Její autorku však znám mnohem déle –
již od poměrně časného stadia jejího bakalářského studia, kdy na sebe už v úvodním kursu
bioinformatiky upozornila jako jen zdánlivě poněkud tichá a nesmělá, avšak ve skutečnosti velmi
schopná, přemýšlivá a samostatná studentka. To ji zůstalo nejen během vypracovávání bakalářské
práce (pod mým vedením), ale i při navazující práci diplomové.
Cílem této práce bylo jednak ověřit předchozí předběžné výsledky Bc. Martina Dvořáka, které
naznačovaly možnost pozorovatelných fenotypických projevů ztráty forminu AtFH13, jednak
naklonovat alespoň část cDNA tohoto genu, především jeho PTEN doménu. Tato doména, kterou
jsme dříve na základě bioinformatických dat popsali jako specifickou pro rostlinné forminy II. třídy,
nebyla dosud biologicky ani biochemicky charakterizována, a její klonování tedy představuje zásadní
krok umožňující její další zkoumání.
První část práce vedla k výsledkům sice nikoli potěšujícím (předběžná pozorování o vlivu mutace
atfh13 na citlivost semenáčků k dexamethasonu a na tloušťku semenných obalů se nepotvrdila), ale
zato nepochybně spolehlivým, přesvědčivým a dobře dokumentovaným. Překvapením bylo, že se
nepodařilo potvrdit ani indukci exprese genu AtFH13 dexamethasonem, očekávanou na základě
zveřejněných dat z mikroarrayů z databáze Genevestigator. Diplomantka se však při této příležitosti
nejen naučila metodu semikvantitativní RT-PCR, ale také dokázala, že si dokáže stát za pozorováním,
které je ve zjevném rozporu s literaturou. Příčinu tohoto rozporu nakonec odhalil nový algoritmus
hodnocení primárních dat, který Genevestigator zavedl na jaře letošního roku, aby snížil riziko falešně
pozitivních výsledků – podle všeho byly původní údaje, které nás vůbec k zájmu o dexamethason
přivedly, právě jedním z falešných pozitivů.
Sylva Přerostová tedy již v počátku své vědecké dráhy zažila negativní výsledky a řadu zklamání, ale
naštěstí i úspěch a pro změnu i příjemné vědecké překvapení: podařilo se jí naklonovat ne jednu, ale
hned dvě cDNA kódující dvě sestřihové varianty PTEN domény z AtFH13, což naznačuje možnou další
vrstvu regulace zatím stále záhadné funkce této části rostlinných forminů 2. třídy. Získané fragmenty
cDNA se jí dále podařilo exprimovat v podobě fluorescenčně značených fúzních proteinů v
rostlinných pletivech, což otvírá možnost přípravy transgenních rostlin a další charakterizace obou
verzí domény; ty byly už exprimovány i v bakteriích jako důležitý materiál pro příští biochemické
studie.
Během vlastní experimentální práce i během sepisování Sylva Přerostová prokázala svou pracovitost,
tvořivost, hluboké znalosti i schopnost velice efektivního nakládání s časem, které jí mimo jiné
umožnilo experimentovat až do poslední chvíle před odevzdáním práce (a ještě při tom navíc vést
začínající stážistku z USA). Výsledkem je dle mého názoru kvalitní diplomová práce, která si více než
zaslouží hodnocení známkou výborně.
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