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Disertační práce Lenky Havelkové se skládá ze čtyř velmi různorodých řešených problematik, 

které autorka velmi zdařile zastřešila tématem „Studium úlohy cytoskeletu v morfogenezi 

rostlinných buněk“. Výsledky dvou z řešených témat -  „Mechanismus účinku inhibitoru 

ancymidolu“ a „Úloha isoforem aktinu v somatické embryogenezi smrku“ již prošly 

rigorózními recenzemi a byly publikovány v renomovaných mezinárodních časopisech 

(IF=3,7 a 4,3). Obě sdělení jsou součástí předkládané disertační práce, autorka je členem 

řešitelského týmu a její podíl na publikacích je přesně specifikován. Vedle publikací autorka 

sepsala i vlastní shrnutí obsahu prací. 

 

Originální data přináší autorka v kapitole řešící časné projevy toxického vlivu hliníku na 

kořenové buňky. Významně tak rozvíjí tuto problematiku dlouhodobě řešenou na Katedře 

experimentální biologie rostlin, která má široký potenciální aplikační přesah do zemědělství i 

medicíny. Výsledky jsou předloženy formou shrnutí obsahu práce a manuskriptu, podstatný 

přínos Lenky Havelkové je dokumentován sdíleným prvoautorstvím. 

Ze všech získaných výsledků bych vyzdvihla poslední část disertace, kde se týmu školitelky 

Kateřiny Schwarzerové podařilo prokázat vazbu aktin-nukleujícího komplexu ARP2/3 na 

mikrotubuly. Tato data (zpracovaná formou klasické disertační práce) mají bezpochyby velmi 

silný publikační potenciál a jistě v brzké budoucnosti rozšíří seznam publikací Lenky 

Havelkové.  

 

Celá disertační práce včetně úvodu a závěrečné diskuse společné pro všechna témata je psána 

velmi jasně, bez logických skoků a je přehledně členěna. V úvodu v podkapitole Tubulinové 

isoformy překvapila snad jen absence jakékoli zmínky o γ-tubulinu, který je u rostlin hojně 

zastoupen. Rovněž často se vyskytující výraz „kroslinkující faktor“ by bylo zřejmě vhodné 

nahradit odpovídajícím českým výrazem. Vedle originálních vědeckých výsledků oceňuji 

zejména velmi široké spektrum metod, které si autorka osvojila.        

 

K disertační práci mám následující dotazy:  



1) Autorka získala zajímavé výsledky metodou nepřímého imonufluorescenčního značení 

BY-2 buněk popř. buněk kořene Arabidospsis. Jaké kroky jsou podle jejích zkušeností v této 

metodě kritické a čeho je nutné se naopak vyvarovat? Bylo nutné modifikovat protokol při 

značení materiálu produkujícího zároveň GFP fúzi? Jaká byla reprodukovatelnost značení 

protilátkami rozeznávajícími ARP2 resp. ARPC2?  

2) Co je dle vašeho názoru hlavní příčinou toxicity hlinitých kationtů pro buňky?        

 

Závěr: V disertační práci Lenka Havelková prokázala, že během svého doktorského studia 

získala nové poznatky z oblasti studia cytoskeletu rostlinných buněk. Tyto výsledky byly již 

publikovány ve dvou renomovaných časopisech. Navíc má autorka k dispozici data pro další 

dvě sdělení. Lenka Havelková shrnula svá data do čtivé disertační práce s adekvátním 

přehledem recentní odborné literatury. Obdivuhodně široké je spektrum aplikovaných 

experimentálních metod.  Z uvedených důvodů proto doporučuji, aby po úspěšné obhajobě 

byla autorce udělena vědecká hodnost PhD. 
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