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Název: Funkce jaderných fosfoinositidů a jejich vazebných partnerů v genové expresi
Předkládaná práce Mgr. Lívie Uličné se zabývá lokalizací fosfoinositidů v jádře a jejich funkcí
v jaderných procesech, zejména pak funkcí PI(4,5)P2. Téma práce je velmi zajímavé, neboť studium
(nejen) jaderných fosfoinositidů je provázeno řadou technických výzev a zatím existují jen kusé
informace o šíři jejich funkcí v jádře.
Struktura a obsah: Práce je uspořádána jako soubor publikací, přijatých nebo ve formě manuskriptu,
který je opatřen přehledným literárním úvodem, diskuzí a stručným shrnutím výsledků. Úvod je psán
srozumitelně a poskytuje dostatek informací k porozumění studovanému tématu, ocenila bych snad jen
trochu informací k problematice poškození DNA. Následuje výsledková část, která obsahuje tři přijaté
publikace a čtvrtou ve formě manuskriptu. První práce se zabývá testováním a tvorbou nástrojů, které
umožňují studovat jadernou lokalizaci PI. Práce představila purifikované PI vazebné domény jako
účinný nástroj pro detekci fosfoinositidů v jádře a poprvé potvrdila specifickou lokalizaci PI4P
v jádře. Další z publikovaných prací identifikovala přímou interakci mezi PIP2 a PHF8 (histon lysin
demetylázou), kde PIP2 ovlivňuje konformaci a tím také aktivitu PHF8. Přinesla tak důležité
informace o možném zapojení PI do epigenetické regulace genové exprese. V následující práci jsou ve
formě manuskriptu prezentovány výsledky studia funkce PIP2 v u háďátka Caenorhabditis elegans.
V práci je využita účinná metoda pro oddělení funkce PIP5 kinázy PPK-1 v somatické a zárodečné
linii, experimenty tak mohly být zacíleny pouze na zárodečnou linii a přinesly řadu nových poznatků o
funkci PIP2 a PIP5K v průběhu meiotického dělení. Poslední výsledkovou kapitolu tvoří publikace
zabývající se vztahem jaderného aktinu a transkripce, ve vztahu k fosfoinositidům tak tvoří dobrý
odrazový můstek pro další studium úlohy PIP2 jako vazebného partnera aktinu při možné regulaci
genové exprese. V následné Diskuzi jsou kromě zamyšlení nad výsledky nastíněny i možné další
směry výzkumu inspirované získanými daty. V této části bych ocenila větší provázání poznatků
získaných v jednotlivých studiích, například zamyšlení nad mechanismem ovlivnění genové exprese
pomocí PIP2 v savčích buňkách a u C.elegans, byť by to byly třeba jen spekulace.
Publikované práce vyšly v impaktovaných časopisech, prošly tedy náročným recenzním
řízením a nemám pochyb o jejich kvalitě. U dvou prací (jedné publikaci a manuskriptu) je Lívia
Uličná první autorkou. U všech prací je deklarováno, jaký byl autorčin podíl na řešení. Po formální
stránce tak jsou dle mého názoru bez výhrad splněny publikační požadavky pro dizertační práci.
Formální úroveň: Po formální stránce je dizertace zpracována kvalitně, několik zásadnějších chyb je
jen v kapitole 3.3 (manuskriptu), kde u Obrázku 3a a 3b jsou nesprávně umístěny popisky WT a ppk1(RNAi), u Obrázku 6 jsou přehozené panely 6b a 6d a u Obrázku 8 (a rovněž v textu) není jasné, jak
byla provedena deplece CUL-2. Podobný problém je i v metodické části manuskriptu, kde nejsou
dodrženy zásady genetické nomenklatury C.elegans při popisu použitých kmenů. Manuskript by tak
před odesláním měl ještě projít pečlivou editací.
Otázky k diskuzi: Vzhledem k tomu, že značná část dizertace obsahuje již publikovaná data, která
prošla recenzním řízením, směřují následující dotazy převážně k dosud nepublikovaným datům.
1) V kapitole 3.1, která se zabývá nástroji pro vizualizaci PI, je zmíněno a doloženo citacemi, že
detekce PI na fixovaných buňkách je závislá na metodě fixace a permeabilizace buněk. Byly během
testování protilátek a purifikovaných domén testovány i jiné fixační protokoly než ten uvedený

v publikaci? Lze vůbec najít takové podmínky, kdy by bylo možné zároveň detekovat membránovou i
jadernou frakci PI?
2) V kapitole 3.3 je na Obrázku 1 detekována přítomnost PIP2 v jádrech zárodečných buněk, po
depleci ppk-1 tento signál mizí, nicméně poměrně překvapivě se objevuje membránový signál
v oblasti DTC a mitotické zóny. Jak si tento signál vysvětlujete?
3) Data v kapitole 3.3 (supl. Obrázek 1) ukazují, že zatímco PIP2 je detekován v jádrech zárodečných
buněk, PPK-1 nikoliv. PPK-1 se zdá být jedinou PIP5K u C.elegans. Jakým mechanismem tedy může
docházet k tvorbě PIP2 v jádře?
4) U C.elegans byla sledována frekvence výskytu samců u kontrol (0,05%) a u zvířat po depleci ppk-1
pomocí RNAi (10%), frekvence by tedy u ppk-1 RNAi byla 200x vyšší. Jak je možné docílit frekvence
0,05% při n=100 analyzovaných dospělců? Následná analýza frekvence výskytu univalentů v oocytech
(potenciálního mechanismu vzniku samců) však prokázala jen asi 17% rozdíl mezi kontrolními jedinci
a jedinci po depleci ppk-1. Pokud platí uvedené frekvence výskytu samců, čím lze tento rozdíl
vysvětlit?
5) Není mi zcela jasný vztah mezi zvýšenou úrovní transkripce v profázi I a zvýšeným poškozením
DNA. Můžete prosím vysvětlit mechanismus?

Závěr: Předložená práce dle mého názoru splňuje požadavky kladené na doktorskou dizertační práci,
přináší nové a originální poznatky a dokládá schopnost autorky samostatně vědecky bádat. Práci Mgr.
Lívie Uličné proto doporučuji k obhajobě jako podklad pro udělení titulu Ph.D. za jménem.
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