Posudek na doktoranskou disertační práci Mgr. Aleše Ulrycha
„Pleiotropní efekt proteinů s WD-40 doménami na buněčnou diferenciaci a produkci
sekundárních metabolitů u Streptomyces coelicolor“
Doktoranská disertační práce Mgr. Aleše Ulrycha „Pleiotropní efekt proteinů s WD40 doménami na buněčnou diferenciaci a produkci sekundárních metabolitů u Streptomyces
coelicolor“

se týká problematiky studia proteinů, které

hrají významnou úlohu jako

regulační bílkoviny. Nacházejí se jak u prokaryontních tak u eukaryontních organismů, ale
na rozdíl od eukaryontních organismů, jsou u prokaryot málo prostudované. Proto je řešená
problematika

nejen velmi aktuální, ale i velmi náročná. Práce byla vypracována na

Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v Laboratoři buněčné signalizace, pod kvalitním
odborným vedením RNDr. Pavla Branného, CSc.
Doktorandská disertační práce je napsána velmi pečlivě. Z textu práce je
zřejmé, že se autor snažil psát výstižně, srozumitelně a s logickou návazností, což se mu, přes
náročnost a složitost řešené problematiky, podařilo. Práce má 136 stran a je členěna do 7
kapitol. V kapitole Úvod (2 strany) je zdůvodněn význam řešené problematiky v kontextu
současného vývoje problematiky. Součástí Úvodu jsou i Cíle práce, které jsou rozděleny do
několika částí. V kapitole Literární přehled (42 stran) je souhrnnou formou pojednáno o WD40 doménách u eukaryotních hub a u prokaryot. Další část je věnována streptomycetám, jejich
genetické výbavě, životnímu cyklu, produkci sekundárních metabolitů, formování vzdušného
mycelia, různým typům morfogenů a bílým mutantům a sporulaci.

Kapitola Materiál a

metody (20 stran) je zaměřena především metodologicky. Vedle biologického materiálu uvádí
širokou škálu mikrobiologických a molekulárně biologických metod, používaných při práci
s DNA, RNA a proteiny, včetně mikročipové analýzy. Je uvedena i náročná konstrukce
různých typů mutantních kmenů S. coelicolor a genově modifikovaných E. coli, které byly
použity při řešení zadané problematiky. Velmi cenné jsou in silico analýzy. Výsledky práce
jsou shrnuty v 4. kapitole (36 stran). Pátou kapitolou je diskuse (15 stran), šestou kapitolou
Závěr (2 strany). Sedmou kapitolou

je Seznam použité literatury (14 stran).

Součástí

disertační práce je Abstrakt v českém a anglickém jazyce (1 strana) a Seznam použitých
zkratek ( 1 strana ). Ocenění zaslouží grafická úprava práce.

Lze konstatovat, že náročné cíle práce byly splněny. První část práce přináší nové
poznatky o úloze genu wdpB a jím kódovaném proteinu WdpB v morfologické diferenciaci
S. ceolicolor. Tento protein ovlivňuje expresi mnoha genů, včetně genů kódujících produkci
sekundárních metabolitů a genů o neznámé funkci. Druhá část práce přináší nové poznatky o
úloze genu wdpC a proteinu WdpC pro expresi řady genů, včetně snížení exprese genů
sekundárního metabolizmu, a v diferenciaci S. coelicolor. Analýza transkriptomů odhalila, že
delece studovaných genů mají pleiotropní efekt. Autor získal mj. výsledky, které ukazují na
autorepresní a regulační účinek produktů genů wdpB a wdpC.
Předložená doktorandská disertační práce a její výsledky

svědčí o mimořádném

pracovním úsilí a elánu, s kterým autor přistupoval k řešení náročných úkolů. Výsledky práce
byly publikovány formou posterů a přednášek na vědeckých konferencích. Ve formě in
extenso byly publikovány v 1 práci, jež je v revizi v odborném vědeckém periodiku. Dále je
autor spoluautorem 2 prací v mezinárodních vědeckých časopisech s impakt faktorem.
K práci mám následující připomínky a dotazy:
-

V práci je chyba v stránkování – číslo strany uvedené v Obsahu není v souladu
se skutečným číslem strany.

Dále jsou v práci drobné překlepy (např. na str. 63

homologií rekombinací místo homologní rekombinací, S. colicolor místo S.
coelicolor, na str. 50 legační směs místo ligační směs)
-

Jak byla zvolena doba (časový bod) pro analýzu změn transkripčních profilů
mutantních kmenů?

-

Jak si lze vysvětlit, že se nepodařilo během životního cyklu detekovat v buňkách
protein WdpB?

Doktorandskou disertační práci Mgr. Aleše Ulrycha „Pleiotropní efekt proteinů s WD-40
doménami na buněčnou diferenciaci a produkci sekundárních metabolitů u Streptomyces
coelicolor“ doporučuji k obhajobě.

V Brně, 29.8.2011

Doc. RNDr. Alena Španová, CSc.

