
 
Vyjádření školitele - Disertační práce V. Plocka 

 

Disertační práce V. Plocka zahrnuje 4 publikace, k jejichž vzniku Víťa přispěl významným podílem, 
což dokumentuje i to, že ve všech případech je jedním ze dvou prvních autorů. Ve všech případech se 
také jedná o práce, které jsou v rámci studované problematiky (diferenciace kolonií a vývoj biofilmů) 
do jisté míry průlomové: Dvě publikace se týkají regulace prostřednictvím dráhy RTG. První z nich 
identifikovala nové větve této regulace specifické pro určité diferencované buňky kolonie a druhá 
zjistila, že hlavní větev této regulace je v koloniích nezávislá na represi TORC1 a nejen přispívá k 
aktivaci specifického metabolismu diferencovaných U buněk, ale zřejmě i k represi mitochondriální 
aktivity. Další práce identifikovala základní principy, které určují výstavbu koloniového biofilmu a 
hladké kolonie. Poslední práce odhalila novou regulaci buněčné adhese a disperse buněk z biofilmu 
glukosou a Cyc8p regulátorem. Kromě publikací zahrnutých do disertační práce připravujeme v 
současné době další, poměrně rozsáhlé publikace, na nichž se Víťa experimentálně výrazně podílel a 
kde bude významným autorem.  

Celkově lze z mého pohledu říci, že se Víťa v průběhu let vypracoval na výborného vědeckého 
pracovníka a jednoznačně prokázal schopnost samostatné vědecké práce, a to včetně invence a nových 
nápadů, což je zvlášť důležité u naší problematiky, která je poměrně nová a vyžaduje invenci nejen 
teoretickou, ale i metodickou. V této souvislosti bych ráda zmínila několik úskalí, která nejsou zcela 
běžná a se kterými se Víťa musel vypořádat. Výhodou naší problematiky je, že kvasinková 
mnohobuněčnost je stále velmi málo probádána, tedy výzkum může vést k novým a unikátním 
zjištěním. Na druhé straně je při výzkumu kolonii a biofilmů nutné průběžně vyvíjet nové přístupy a 
metody jak tyto struktury studovat, tak aby např. nedocházelo ke změnám způsobeným vyjmutím 
buněk ze struktury. Největším problémem, se kterým se ne všichni dokáží vypořádat, ale je, že se často 
setkáváme s tím, že principy a mechanismy zjištěné u jednotlivých kvasinkových buněk tekutých kultur 
nemusí pro mnohobuněčné struktury nutně platit – např. známá funkce Cyc8p/Tup1p jako korepresoru 
oproti antagonistické regulaci Cyc8p a Tup1p u kolonií, nebo RTG regulace v U buňkách nezávislá na 
TORC1. Tj. narážíme na určitá obecně přijímaná „dogmata“ a přesvědčit recenzenty publikací, že 
v koloniích funguji jiné mechanismy, obvykle vyžaduje komplexní přístup a invenci, i mnoho kontrol a 
důkazů na různých úrovních, což je časově značně náročné.  

Věřím, že i přes nedostatky literárního úvodu psaného textu disertace, Víťa disertační práci úspěšně 
obhájí.   
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