
 

Oponentský posudek doktorské disertační práce Mgr. Lenky Havelkové 

„Úloha cytoskeletu v morfogenezi rostlinných buněk“. 

 

Předložená doktorská disertační práce je zaměřena na objasnění úlohy cytoskeletálních 

interakcí v morfogenezi rostlinné buňky. Jedná se o aktuální téma řešené pracovníky Katedry 

fyziologie rostlin PřF UK, kde pod vedením Dr. Kateřiny Schwarzerové tato disertace také 

vznikala.  

Disertace se svou formou se jeví jako soubor vědeckých publikací týkajících se čtyř 

dílčích témat jejichž hlavním pojítkem je vztah k cytoskeletu. Souhrn prací je doplněn 

v češtině psanou úvodní kapilotou s cíly práce, literárním přehledem (28 stran), kapitolou o 

materiálu a metodách (10 stran), čtyřmi kapitolami shrnujícími výsledky a celkovou diskusí se 

závěry.  

Velmi zajímavá uvodní kapitola o ARP2/3 komplexu buněk tabáku je sepsána jako 

rukopis v češtině, nicméně rukopis to v pravém slova smyslu není, neboť chybí uvedení 

autorů i časopis kam je odesílán. Prezentované výsledky týkající se zapojení ARP2/3 

komplexu v zprostředkování interakce mezi aktinovými mikrofilamenty a mikrotubuly jsou 

však dobře dokumentovány a nepochybně by měly být i zveřejněny v kvalitním časopise. 

Druhá kapitola pojednává o účinku retardantu ancymidolu ve vztahu k mikrotubulárnímu 

systému buněk tabáku. V této kapitole uváděné výsledky jsou součástí zveřejněné publikace, 

na které byla disertantka třetím autorem. Byl popsán vliv tohoto retardantu též na distribuci 

mikrotubulů a vznik malformací u buněk tabáku, jimž nebylo možno zabranit stabilizací 

mikrotubulů taxolem.. 

Další kapitola je věnována objasnění úlohy aktinových izoforem v somatické 

embryogenezi smrku. Těžištěm této kapitoly jsou výsledky zveřejněné v publikaci v kvalitním 

zahraničním časopise BMC Plant Biology, na které je disertantka uvedena jako sedmý 

spoluautor. Byly izolovány čtyři gény smrku pro aktin a sekvenční analýza ukázala v jedné 

izoformě aktinu substituci aminokyselin v místě pro vazbu latrunculinu B (LatB).  

Poslední čtvrtou kapitolu tvoří rukopis zajímavé práce, na kterém je disertantka uvedena 

jako jeden ze dvou prvních autorů. Práce se týká objasnění vlivu hlinitých iontů na růst 

Arabidopsis thaliana. Autoři prokázali, že za inhibičním účinkem hlinitých iontů je změna 

fluidity plazmatické membrány a blok endocytózy spíše než stabilizace mikrotubulárního 

systému.  

Přínos disertantky k získání výsledků zahrnutých do disertace je vždy podrobně 

analyzován v komentářích k jednotlivým kapitolám. Podobně kladně hodnotím též kritické 

zhodnocení získaných výsledků pro další práci. Řada recentních referencí a čtivý text souhrnu 

i jednotlivých kapitol napovídá o dobré schopnosti disertantky zpracovat množství informace.  

 

K práci mám následující připomínky a dotazy: 

1. První kapitola o ARP2/3 komplexu je sepsána jako rukopis v češtině. Jsou výsledky 

uvedené v této kapitole připravovány ke zveřejnění? V jakém stavu je příprava 

rukopisu? Jaké je pořadí autorů? 

 

2. Popis „GFP-APRC2“ by mohl znamenat, že se jedná o N-terminální GFP fúzi. Jedná 

se o tento typ fúze?  

 

3. Uvádíte, že ancymidol působí změny v orientaci mikrofibril a mikrotubulů. Jaký je 

současný současný stav poznání vztahu orientace mikrofibril a kortikálních 

mikrotubulů? Co je známo o účinku ancymidolu na distribuci gamma tubulinu? 

 



4. Uvádíte, že působení LatB v nízkých koncentracích na somatická embrya smrku 

dochází k urychlení jejich zrání a to bez následných defektů. Jak významná je doba 

působení tohoto inhibitoru? Jedná se o efekt transientního nabourání aktinového 

systému či přímo selekční tlak? 

 

5. Máte vysvětlení proč dochází k inhibici růstu rostlin hliníkovými ionty pouze na 

kyselých půdách? Znamená to, že rigidizace plazmatické membrány hliníkem 

v kyselých půdách by mohla vést k nekontrolovanému prostupu iontů a tím i 

k deregulaci buněčných pochodů? Máte vysvětlení, proč k tomu ve stejné míře 

nedochází na zásaditých půdách? 

 

Závěr: Předložená práce splňuje požadavky na doktorské disertační práce. Autorka prokázala 

schopnost pracovat s odbornou literaturou, pracovat ve vědeckém týmu i sepsat rukopis 

publikace, přestože zatím nebyl přijat ke zveřejnění. V průběhu práce autorka aplikovala 

široké spektrum experimentálních technik a prokázala svou způsobilost vědecky pracovat.. 

Doporučuji proto tuto disertační práci k obhajobě a po jejím úspěšném průběhu udělit autorce titul 

PhD.  

 

V Praze dne 17. 8.2010 

 

 

Ing. Jiří Hašek, CSc. 


