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Oponentský posudek disertační práce Mgr. Vítězslava Plocka 
 

Diferenciace kvasinkových kolonií: Role vybraných transkripčních faktorů 

a metabolických proteinů 

Disertační práce, vypracovaná ve špičkové laboratoři PřF UK se zabývá vysoce 

aktuální vědeckou problematikou, kterou je studium interakcí mezi buňkami eukaryotních 

mikroorganismů, a jejich diferenciace zejména v koloniích a biofilmech. Výběr tématiky 

disertace, spolu s elegantním přístupem vhodně kombinujícím moderní molekulárně 

biologické a hlavně původní sofistikované mikroskopické přístupy, vedl k získání celé řady 

nových a originálních výsledků, které se staly součástí čtyř publikací ve špičkových a velmi 

respektovaných časopisech. V. Plocek je uveden jako jeden ze dvou prvních autorů tří těchto 

článků. 

Práce je psaná v redukované formě, obvyklé kapitoly Metody a Výsledky nahrazují 

čtyři publikace a jejich krátké komentáře shrnující obsah publikace a stručný popis 

konkrétního zapojení V. Plocka do jejich vzniku.  

Disertace měla vytyčeny tři konkrétní cíle, jichž bylo dosaženo. Experimenty a jejich 

výsledky, které vedly k dosažení prvních dvou cílů, jsou obsahem publikací a jsou široce 

diskutovány. Třetí cíl práce týkající se vyvinutí nových metod, je zmíněn jen stručně, proto 

bych chtěla požádat, aby Mgr. Plocek blíže vysvětlil, co všechno musel otestovat a 

optimalizovat, než byla metoda definitivně vyvinuta, a jak časově náročný vývoj nové metody 

byl. 

Kapitola Literární úvod (32 stran včetně 31 obrázků) popisuje současný stav poznání  

v oblasti studia kvasinkových kolonií a biofilmů. Zaměřuje se hlavně na dřívější práce 

laboratoře školitelky, ale neopomíjí ani výsledky jiných skupin. Škoda jen, že se autor více 

nesnažil o propojení a diskusi údajů nalezených v literatuře (např. souvislosti mezi výsledky 

týkajícími se diferenciace v koloniích svého mateřského pracoviště a výsledky jiných skupin 

např. sporulace v koloniích, str. 34 a dále). 

K této kapitole mám následující dotazy: 

Vznik a vývoj biofilmu je široce studován, zajímalo by mne, zda se někdo věnuje také 

studiu jeho zániku/„smrti“, a pokud ano, co je známo?  

Vypsané složky extracelulární matrix C. albicans (str. 16) dávají dohromady asi 50%, 

co tvoří zbytek? K ECM mám ještě jeden dotaz. Pokud by kvůli ECM nepronikaly malé 
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molekuly (Gal) a ionty (Cu2+) do středu kolonie (str. 23), znamenalo by to, že buňky uprostřed 

kolonie jsou naprosto neaktivní, nemetabolizují a nekomunikují se svým okolím? 

K části výsledky, která obsahuje čtyři publikace a vždy i jejich stručný, cca 

jednostránkový, souhrn, mám tyto dotazy: 

K první publikaci, mohl by nám autor přiblížit, jak získal výsledky uvedené v obr. 3 

(souvisí to s mým dotazem výše na vývoj metody)? 

Ke druhé publikaci, souvisí vznik strukturovaných kolonií na respiračním médiu 

s možností lepšího přístupu kyslíku do různých částí těchto kolonií? 

Ke třetí a čtvrté publikaci, které řeší obdobnou problematiku, mám dva dotazy. 

Proteiny rodiny ATO byly také popsány jako transportéry malých organických kyselin, což je 

v Literárním úvodu disertace letmo zmíněno. Není nějaká možná souvislost mezi touto jejich 

úlohou a v diskusi zmiňovaném vlivu dráhy RTG na buněčnou odpověď na stres způsobený 

kyselým pH, zapojením citrátového cyklu atd.? Proteiny Bmh1 a Bmh2 jsou známy také jako 

význačné regulátory aktivity proteinů na post-translační úrovni, v disertaci jsou zmiňovány 

hlavně coby represory. Je možné, že se na popsaných jevech podílejí i na úrovni aktivity 

dotčených proteinů?  

Kapitola Diskuse (str. 136-153) je dobře a srozumitelně napsaná a zdařile shrnuje 

získané poznatky a dává je do souvislosti. K této části mám jen jeden dotaz. 

Proteiny Tup1 a Cyc8 jsou pozorovány v jádře nezávisle na přítomnosti glukosy. Jak 

tedy probíhá zapnutí/vypnutí jejich aktivity (oproti např. klasickým transkripčním faktorům 

putujícím mezi cytosolem a jádrem)? U Cyc8 je pozitivní regulace zřejmě na úrovni exprese, 

ale jak se působení Cyc8 „vypne“? A je nějaká teorie, jak by to mohlo být pro Tup1? 

 

Další dotazy: 

V názvu disertace je uvedeno „metabolické proteiny“, což je dosti neobvyklý termín a 

zajímalo by mne, jak jej autor definuje. 

Na str. 45 je uveden Seznam použitých metod, mezi nimi Proteomická analýza 

buněčných subpopulací. Mohl by autor přiblížit, které části proteomické analýzy se věnoval a 

pro kterou z publikací (v jeho podílech na práci to dohledatelné není)? 

V textu je zmiňováno „bohaté GM glycerolové médium“ (str. 20), glycerol je pokládán 

za tzv. chudý zdroj uhlíku. Proč se médiu s glycerolem říká bohaté? A je nějaký rozdíl mezi 

„bohatým GM glycerolovým médiem“ a jinde (např. str. 29) v textu uvedeným „respiračním 

médiem (GM)“? 



3 

 

V diskusi na str. 148 je uvedeno „regulace těchto proteinů probíhá převážně na 

transkripční úrovni“. Z ostatních uvedených informací a výsledků to však patrné není, nemá 

být uvedeno „regulace množství těchto proteinů“? Absence regulace proteinů post-

translačními modifikacemi vyloučena zřejmě není, nebo ano? 

A drobný dotaz na závěr, proč  v angličtině používaný termín „leopard“ v češtině 

nahrazuje autor výrazem „panter“, když i v češtině je leopard či levhart? 

 

Autor přistupoval k řešenému problému dobře teoreticky vybaven, byl schopen cíleně 

využívat již existující či vyvinout nové vhodné metody a získat v dané problematice mnoho 

nových poznatků.  Znovu opakuji, práce obsahuje vynikající výsledky, které se staly součástí 

výborných publikací, její kvalitu však podstatně snižuje opakované a hojné používání 

anglicismů a silně zanedbaná pravopisná, gramatická (jeden příklad za všechny- str. 16 „Tyto 

zjištění prokázali“) i faktická editace textu. Příklady formálních nedostatků a nepřesností dále 

uvádím v příloze.  

 

Závěrem konstatuji, že i přes poněkud nižší úroveň sepsání disertační práce, Mgr. 

Vítězslav Plocek prokázal svými výsledky své schopnosti k  tvořivé vědecké práci v oblasti 

výzkumu a vývoje dle § 47, odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., a tudíž doporučuji jeho disertační 

práci k obhajobě za předpokladu, že součástí práce se stane dokument Errata uvádějící na 

pravou míru pravopisné, gramatické i faktické nepřesnosti současné verze práce.  

 

 

 

V Praze 23. srpna 2021   RNDr. Hana Sychrová, DrSc. 

      Fyziologický ústav AV ČR Praha 
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Příloha k posudku disertační práce Mgr. V. Plocka: 

 

Překlepy, gramatické a pravopisné chyby, nesprávné překlady pojmů z angličtiny do 

češtiny, hojné používání anglicismů, nejednotné používání názvosloví genů a proteinů a  

faktické nesrovnalosti se vyskytují v textu velmi často, hlavně v kapitole Literární úvod.  Je 

velká škoda, že autor nevěnoval více času editačním úpravám. Dále uvádím pouze příklady 

těch závažnějších, ne výčet všech, a také vynechávám překlepy, chybějící předložky apod. 

- Již mnoho let existují závazná pravidla pro uvádění názvů genů a proteinů kvasinky S. 

cerevisiae. Tato pravidla by měla být dodržována. Je proti pravidlům uvádět „Ato1p 

protein“ apod. To „p“ již znamená protein, a pokud je u názvu uvedeno, nepřidává se 

již ani slovo protein nebo faktor nebo enzym a naopak. Správně by mělo být „protein 

Ato1“ nebo „Ato1p“. Vždy buď jen jedno, nebo druhé. Autor také pro protein používá 

někdy např. TUP1 a někdy Tup1p proč?  

- Názvy genů S. cerevisiae a většiny dalších kvasinek by vždy měly být psány proloženě 

a název funkčního genu velkými písmeny; např. FLO11 znamená funkční alelu genu a 

flo11 znamená nefunkční alelu genu. Pokud se uvádí, že gen FLO11 byl deletován, tak 

se správně napíše delece genu FLO11 (delece flo11 genu je nesprávně a navíc je to 

anglicismus). 

- Autor velmi často používá pro různé proteiny označení „regulátor“, z textu však není 

vždy patrné, zda se jedná o regulátory exprese (např. transkripční faktory) nebo 

regulátory aktivity proteinů (tedy např. kinasy, fosfatasy apod.). Bylo by vhodné toto 

vždy specifikovat. 

- Také u názvů organismů se postupuje jednotně a podle platných pravidel, poprvé je 

uveden celý název, např. Candida albicans, a dále už jen C. albicans. V disertaci se 

náhodně střídají různé varianty, nejprve třeba krátká, o pár odstavců dále dlouhá (např. 

str. 15 a 18). 

- Chybně uvedené zkratky (např. „PDC“ místo PCD, str. 7 nebo 28, AA-RDC místo 

AA-RCD str. 7 ale pro totéž také  AA-PCD na str. 42 nebo dokonce AA-RDS na str. 

42), některé zkratky v seznamu chybějí, třeba GABA (str. 32) nebo médium GMA.  

- Str. 15, text v posledním odstavci zmiňuje 6 hlavních regulačních okruhů vývoje 

biofilmu a odkazuje na obr. 3. Z tohoto obrázku však 6 hlavních regulačních okruhů 

patrných není. 
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- Dlouhé, gramaticky nesprávné a tudíž nesrozumitelné věty, např. str. 37, poslední věta 

„Zaprvé….“ 

- Místy nesouvislý, až zmatený text (věty na sebe logicky nenavazují), např. str. 16 

„Regulace adheze přes Flo11p v biofilmech může byt realizována přes proteinkinázu 

A Tpk3p (Andersen et al., 2014) (více o regulaci FLO11 při vývoji biofilmů v kapitole 

3.4.1). Tyto zjištěni prokázali, že u kmene Σ1278b S. cerevisiae a u kmenů od něho 

odvozených může dojít k první fázi vývoje biofilmů (Reynolds a Fink, 2001).“ 

- Leckde chybí citace pro některá tvrzení (např. str. 14 “V současné době je široce 

přijímán názor…“, nebo také str. 14 „Mikroorganismy v biofilmu mají nižší růstovou 

rychlost, ale zvýšenou odolnost k antimykotikům“). 

- Protein Ato1 se zcela jistě v mikrodoménách plasmatické membrány netvoří (str. 26). 

- Str. 39 místo odkazu na obr. 27 by v textu měl být odkaz na obr. 26. 

- „mitochondriální geny kódované v jádře“ (str. 41), správně by mělo být 

mitochondriální proteiny kódované v jádře (mitochondriální geny jsou v 

mitochondriální DNA a ne v jádře) 

- „Dále je RTG dráha také inhibována přítomností glutamátu v buňce, který svou 

přítomností aktivuje TORC1 komplex.“, str. 42. Glutamát je v buňce přítomen vždy, 

nemělo by být zvýšenou koncentrací glutamátu v buňce? 

- „cyklus kyseliny trikarboxylové“ (str. 43) neexistuje, buď je to česky cyklus 

trikarboxylových kyselin, nebo běžněji používaný výraz Krebsův cyklus či citrátový 

cyklus. 

- Některé obrázky mají nedostatečné popisky, např. obr. 11c (str. 23). Platí to hlavně pro 

obrázky převzaté z publikací do kapitoly Diskuse. 

- str. 25 „…kdy dochází ke zvýšení okolního pH na hodnoty kolem 7 (Obrázek 14). 

Zároveň během přechodu z acidické do alkalické fáze začínají kolonie produkovat a 

uvolňovat plynný amoniak….“ Proč „zároveň“?  Zvýšení pH je důsledkem uvolňování 

amoniaku, ne? 

- Někdy jsou informace až zbytečně podrobné (např. velikost buněk na str. 29) jinde je 

uvedeno jen, že dochází ke změně, ale už není uvedeno jaké (zvýšení či snížení, 

pozitivní či negativní změna atd.) 
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- Str. 37, není zřejmé, zda zmiňovaná druhá skupina/podrodina má jen jednoho člena, 

Flo11p, a tudíž se nejedná o skupinu/podrodinu (?). 

- Velká část práce je věnována dráze RTG; z informací v literárním úvodu však není 

zřejmé, co vlastně je důsledkem spuštění/aktivace této dráhy (str. 42), pouze z popisků 

obr. 29 a 30 lze dedukovat, že se snad jedná o aktivaci vedoucí ke zvýšení exprese 

některých genů. 

- Konec str. 146. Opakuje se dvakrát tatáž věta ale s různými odkazy: „Naproti tomu 

L buňky jsou buňky hladovějící, s nízkou hladinou glutamátu a vypnutou TOR 

dráhou (Čáp et al., 2012; Váchová et al., 2013), Naproti tomu L buňky, jsou buňky 

hladovějící, s nízkou hladinou glutamátu a vypnutou TOR dráhou (Liu a Butow, 

2006; Jazwinski, 2014).“ 

- „represe skrze Mks1p“ (str. 148), „negativně skrz Mks1p“ (str.155) je oboje 

nesprávně, „skrz“ ani „skrze“ nemá v těchto větách co dělat. Kupodivu, u pozitivních 

regulací je to napsáno správně. 

- Nejednotný pravopis, např. mechanizmus (str. 4) vs. metabolismus (např. str. 26) nebo 

vs. Mechanismy (str. 8). 

- Pentafosfátový cyklus (str. 31), mělo by být pentózofosfátový 

- Proč je někdy „kináza“ a někde „protein-kináza“ a někde „proteinkináza“? 

- „glyoxylátová spojka“ (str. 32) se nepoužívá, v češtině mluvíme o cyklu 

- Ve většině textu je používán název „glukóza“, proč je na str. 18 „dextróza“? 

- I v Seznamu použité literatury by latinské názvy druhů  a názvy genů měly být 

uvedeny proloženě, podobně jako je to v ostatním textu disertace a ve vložených 

publikacích. 

 

 

 

V Praze 18. srpna 2021   RNDr. Hana Sychrová, DrSc. 

      Fyziologický ústav AV ČR Praha 

 

 

 


