
 

 

  Přírodovědecká fakulta UK 

  Katedra buněčné biologie  

   

adresa: Viničná 7, 128 00  Praha 2  telefon: 221 951 761 e-mail: cellbiol@natur.cuni.cz 

ičo: 00216208, dič: CZ00216208 fax: 221 951 758 web: www.natur.cuni.cz 

 

1 

Posudek na doktorskou dizertační práci Mgr. Radima Žídka s názvem „Wnt/-catenin 

signalling in the development of the marine annelid Platynereis dumerilii“ 

 

Předkládaná práce Mgr. Radima Žídka si klade za cíl prozkoumat úlohu Wnt/-kateninové 

dráhy ve vývoji mořského mnohoštětinatého kroužkovce Platynereis dumerilii. Práce se 

v prvé řadě soustředí na zmapování exprese některých komponent Wnt signální dráhy. Mezi 

nejvýznačnější nálezy patří identifikace jediného zástupce Tcf rodiny transkripčních faktorů, 

Pdu-Tcf, a jeho sestřihových variant. Není sice zatím zřejmé, jaká je jejich fyziologická 

funkce, nicméně samotné potvrzení přítomnosti sestřihových variant může měnit náhled na 

možnosti regulace exprese Tcf-závislých genů u bezobratlých. Pomocí farmakologických 

aktivátorů a inhibitorů Wnt signální dráhy se autor dále snaží mapovat význam Wnt signální 

dráhy ve vývoji střeva, neuroektodermu a v průběhu segmentace. Inhibice Wnt dráhy vedla 

k transformaci střední části střeva v jeho zadní část, je zajímavé, že tato transformace není 

trvalá a po odstranění inhibitoru vývoj pokračuje normálně. Poznatky o expresi Tcf a úloze 

Wnt dráhy ve vývoji střeva byly shrnuty v publikaci v impaktovaném časopise, kde je Radim 

Žídek prvním autorem. Práce dále obsahuje nepublikovaná data o úloze Wnt dráhy ve vývoji 

neuroektodermu a během segmentace, kde byly sledovány změny exprese specifických mar-

kerů po aktivaci a inhibici Wnt dráhy. 

Po formální stránce je práce na vysoké úrovni, je psána výbornou angličtinou s jen ojedině-

lými překlepy. Práce obsahuje podrobný literární úvod včetně popisu samotného modelového 

organismu a jeho životního cyklu, což jsem ocenila. Cíle jsou jasně definovány, metodická 

část poskytuje rovněž dostatečné množství informací. Výsledková část je doprovázena obra-

zovou dokumentací, kterou představují převážně mikroskopické snímky vysoké kvality. Po 

výsledkové části následuje velmi obsáhlá Diskuze, která se věnuje interpretaci hlavních vý-

sledků výzkumu a formulaci nových hypotéz. Ač je diskuze velmi erudovaná, nemohu se 

ubránit pocitu, že bych v dizertační práci raději viděla méně vzletných hypotéz a více jejich 

experimentálního testování.  

 

Otázky k diskuzi: 

1) V publikovaném článku uvádíte, že sestřihové varianty Tcf již byly díky sekvenačním pro-

jektům nalezeny i u jiných bezobratlých. Můžete uvést příklad? Byly tyto varianty dále 

zkoumány ve smyslu jejich funkce? 

2) V práci spekulujete, že jednotlivé sestřihové varianty Pdu-Tcf mohou mít různou DNA 

vazebnou specifitu. Jak byste tuto hypotézu ověřil? 

3) Za poměrně překvapivý nález považuji fakt, že ve střevě, které je pak předmětem dalšího 

výzkumu, byla exprese Pdu-Tcf detekována jen pomocí univerzální N-termínální sondy a 

nebyla zde detekována žádná z identifikovaných sestřihových variant. Čím si to vysvětlujete? 

4) Exprese Pdu-Tcf byla detekována také v jednotlivých segmentech u juvenilních jedinců. 

V práci spekulujete, že část signálu může pocházet z proliferujících buněk, potenciálně kme-

nových, které jsou zodpovědné za růst segmentů. Testoval jste vliv aktivátoru nebo inhibitorů 

Wnt dráhy na růst u juvenilních stádií? Mohla by mít Wnt dráha také vliv na schopnost rege-

nerovat amputované segmenty? 
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5) Diskuze obsahuje množství hypotéz, které by si zasloužily další testování s využitím ji-

ných nástrojů než in situ hybridizace a farmakologické ovlivnění signálních drah. Jaké jsou 

technické možnosti práce s P. dumerilii? Uvádíte, že se vám nepodařilo editovat genom po-

mocí CRISPR/Cas9. Domníváte se, že váš model není pro tuto techniku vhodný, nebo je to 

jen otázka optimalizace metody? Existují jiné možnosti zásahu do genomu nebo do exprese 

genů? 

 
 
Závěr: Předložená práce dle mého názoru splňuje požadavky kladené na doktorskou dizer-

tační práci, přináší nové a originální poznatky a dokládá schopnost autora samostatně vědec-

ky bádat. Práci Mgr. Radima Žídka proto doporučuji k obhajobě jako podklad pro udělení 

titulu Ph.D. za jménem. 

 

 

V Praze 15.5.2019 

        Mgr. Marie Macůrková, Ph.D. 

 
 


