
 

 
 

V Praze dne 10.5.2019 

Posudek na dizertační práci Mgr. Radima Žídka 

„Wnt/β-cateninová signalizace ve vývoji mořského kroužkovce Platynereis dumerilii“ 

Předložená práce pojednává o roli kanonické signální dráhy Wnt ve vývoji nervové soustavy, 

v segmentaci a ve vývoji gastrointestinálního traktu modelového organismu Platynereis dumerilii. 

První částí práce je poměrně rozsáhlý literární přehled, kde vývojové procesy a role signální dráhy 

Wnt/β-catenin v nich jsou poměrně detailně popsány. Oproti tomu část věnující se samotné signální 

dráze Wnt a její regulaci je místy překvapivě stručná. Například u regulace klíčového proteinu β-

cateninu je pouze zmíněna fosforylace kinázami CK1 a GSK3b značící protein pro degradaci, nicméně 

chybí upřesnění, který region proteinu je fosforylován (S45 a S33/S37/T41) a že další fosforylace 

proteinu jinými kinázami v jiných jeho částech (např. S552 a S675) naopak zvyšují jeho afinitu 

k transkripčním koaktivátorům v jádře (dobře shrnuto v Daugherty et Gottardi, 2008). Následuje 

definice mnoha cílů výzkumu, jimž rozsahem odpovídá výsledková část práce. Výsledky jsou pak 

nadprůměrně diskutovány včetně různých hypotéz o jejich možné interpretaci. Dizertace je psaná 

pěknou angličtinou s minimem chyb či překlepů, které jsou trochu častější ke konci práce (např. slovo 

„information“ v angličtině je nepočitatelné, tzn. nemá množné číslo). Po formální stránce bych vytkla 

povětšinou chybějící označení sekundárních citací a v úvodní části práce místy nekonzistentní 

používání zkratek – volně se střídá použití celého jména genu a jeho zkratky (která při prvním použití 

není vysvětlena a čtenář se domýšlí z kontextu). V literárním úvodu je použito velmi málo obrázků, 

které by pomohly pochopení popisované problematiky. V textu je opakovaně podrobně srovnávána 

dráha Wnt v rámci neurogeneze, tvorby segmentů a vývoje gastrointestinálního traktu u různých 

kmenů či tříd živočichů napříč fylogenetickým vývojem. Oceňuji takto podrobné znalosti autora práce 

na poli evo-devo, osobně mi ale velmi chybělo schéma fylogenetického vývoje, které by pomohlo 

orientaci. Tohoto schématu jsem se v zjednodušené podobě dočkala až ve výsledkové části.  

Celkově jde o velmi kvalitní a rozsáhlou dizertační práci s množstvím zajímavých výsledků. Na 

jejich základně již vznikla jedna kvalitní publikace v mezinárodním impaktovém žurnále a autor 

v rámci diskuze zmiňuje další připravovaný manuskript. Je zřejmé, že Mgr. Žídek v rámci svého 

doktorského studia zvládl množství laboratorních technik a je schopen kvalitní vědecké práce. 

Předloženou dizertační práci proto doporučuji k přijetí a udělení titulu Ph.D. za jménem. 

 

Prosím autora práce o zodpovězení následujících otázek: 

1) Jaký je rozdíl mezi segment addition zone (SAZ) a posterior growth zone (PGZ)? Z textu mi 

není jasné, zda se jedná o různé názvy stejné oblasti, nebo jak přesně se liší. Bylo by vhodné 

vysvětlení, popřípadě pokud jde o zaměnitelné názvy též oblasti, bylo by přehlednější si 

vybrat jeden a ten konzistentně používat. 



 

 
 

2) V práci jsou použity jako inhibitory dráhy Wnt chemikálie, které inhibují funkci enzymu 

tankyráza. Tyto inhibitory jsou u Platynereis funkční, takže evidentně tento enzym v nějaké 

podobě produkuje. Ví se, zda se jedná o jeden gen, nebo více paralogů a nakolik je tento gen 

(nebo geny) podobný těm, které známe u obratlovců? 

3) V rámci práce je na aktivaci dráhy Wnt použit jeden blokátor GSK3b a na inhibici této dráhy 

jsou testovány 4 různé látky blokující tankyrázu. Můžete vysvětlit, jak se tyto inhibitory mezi 

sebou liší z hlediska funkce? Většina použitých látek byla publikována jako velmi potentní 

inhibitory dráhy Wnt, blokující mimo jiné růst kolorektálních nádorů. Jak si vysvětlujete 

relativně velké rozdíly mezi jejich účinností u Platynereis? 

4) Dle Vašich výsledků vykazuje Pdu-Tcf poměrně vysokou homologii s genem Tcf7l2 (protein 

Tcf4) u obratlovců. V práci také ukazujete, že na začátku HMG domény existují dva 

alternativní exony, jejichž různým sestřihem vzniká několik izoforem proteinu (kdy další 

odlišnost je v délce C-clamp domény). Jsou tyto alternativní exony také v genu Tcf7l2 u 

obratlovců? Jak se pak funkčně liší tyto izoformy? 

5) Zatímco množství mRNA Pdu-Tcf u vývojového stádia 7 dpf vypadalo při použití próby 

rozeznávající všechny izoformy spíše vyšší v oblasti střeva než v hlavových gangliích, při 

použití šesti různých prób pro jednotlivé izoformy (z celkového počtu osmi) signál v oblasti 

střeva u všech zcela chyběl. Jak si to vysvětlujete? Přijde vám pravděpodobné, že jedna ze 

dvou zbývajících izoforem je pro střevo majoritní? Co by to případně naznačovalo z hlediska 

regulace genové exprese? 

6) U Fig.28 – detekce Pdu-Cdx mRNA je po použití inhibitoru IWR-1-endo z velké části ektopická, 

u druhého inhibitoru JW55 tento efekt vidět není. U jiné próby takovýto efekt nepozorujete. 

Čím je ektopická exprese způsobená? 
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