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carriers“ 

 

V předložené disertační práci se Mgr. Adriana Jelínková zabývá aktuálním tématem, jímž je 

objasnění úlohy cytoskeletu v kontrole transportu přenašečů auxinu. Tématicky tato disertace 

navazuje na výsledky pracovníků Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Katedry 

fyziologie rostlin PřF UK, kde pod vedením Dr. Jana Petráška a Doc. Zažímalové vznikala. 

Disertace má formu souhrnu tvořeného dvěma již vydanými původními pracemi a dvěma 

rukopisy. Mgr. Adriana Jelínková je kromě první zahrnuté publikace na dalších publikacích či 

rukopisech vždy prvním autorem.Tento souhrn také doplňují dvě kvalitní práce ze zahraniční 

stáže, avšak na tématu odlišném od hlavního téma disertace. Na těchto publikacích je 

disertantka rovněž prvním autorem. 

Spojujícím prvkem prací zahrnutých v disertaci je snaha rozšířit poznání o úloze 

cytoskeletu a endocytického aparátu v distribuci auxinových přenašečů tak, aby bylo možno 

pochopit funkci tohoto důležitého regulátoru rostlinné morfogeneze. Soubor publikací je 

doplněn anglicky psaným textem. Jedná se o 15 stránkový literární přehled vycházející 

z recentních prací, který je koncisně zpracován a týká se zejména případů řešených v 

zahrnutých článcích. V tomto úvodu disertace také nechybí přehled dílčích cílů, které byly 

v jejím rámci plněny, a také uvedení hlavního cíle, identifikace proteinů propojujících 

cytoskelet s transportem měchýřků. 

První dílčí cíl byl splněn již v úvodní publikací v časopise Plant Physiology, které je 

disertantka druhým autorem, a která se týká analýzy vlivu inhibitoru brefeldinu na transport 

auxinu v buňkách tabáku. Práce přináší řadu srovnání a je důležitým východiskem pro 

následující fyziologické studie s využitím brefeldinu. Disertantka se zúčastnila všech 

klíčových experimentů. 

Druhá zahrnutá práce je uvedena ve formě rukopisu. Týká se analýzy úlohy cytoskeletu 

v endocytóze auxinového přenašeče PIN1. Podíl disertantky je zmíněn v krátkém úvodu, 

avšak zcela chybí informace o autorech či o časopise do kterého je rukopis připravován 

k odeslání či zda již byl odeslán. Těžiště této práce je v cytologickém porovnání distribuce 

známého markeru endocytozy FM4-64 a auxinového přenašeče PIN1 značeného pomocí GFP. 

Bylo zjištěno, že na dopravování auxinového přenašeče PIN1 se podílí oba cytoskeletální 

systémy, jak mikrotubuly tak i aktin.  

Třetí zahrnutá práce byla zveřejněna v časopise Plant Journal. Tato práce, na které je 

Adriana uvedena jako první autor, se týká analýzy barvení buněčných struktur pomocí barviva 

FM4-64. Jedná se o velmi užitečnou studii o možném vlivu samotného barviva na funkci 

endocytického aparátu rostlinné buňky. Autoři dokumentovali, že endocytóza barviva FM4-

64 buňkami tabáku je závislá nejenom na integritě aktinu, ale i mikrotubulů. Navíc bylo 

zjištěno, že některá barviva skupiny FM sloučenin přímo indukují relokalizaci membránového 

přenašeče pro auxin PIN1-GFP. Podíl disertantky na této práci byl výrazný a je podrobně 

rozveden v krátkém popisu k publikaci. 

Čtvrtá práce, která je ve formě rukopisu součástí disertace, se týká analýzy změn 

v distribuci FM4-64 barviva a auxinových přenašečů PIN1 či PIN2 v dostupných 

endocytických mutantech Arabidopsis thaliana. Bylo zjištěno, že pro lokalizaci PIN1 není 

aktinový systém esenciální.  

Výsledky uvedené v disertaci jsou v závěru práce krátce a výstižně diskutovány. 

Vzhledem k tomu, že řada výsledků prezentovaných v publikacích již úspěšně prošla 

recenzním řízením před zveřejněním, lze konstatovat, že podobně jako použitý experimentální 

přístup jsou dosažené výsledky na velmi dobré úrovni. Podíl Mgr. Adriany Jelínkové na 

získání prezentovaných výsledků je sice komentářích výsledků autorkou uváděn, nicméně 



bych u zahrnutých rukopisů uvital uvedení autorů v tom pořadí, které zapojení každého autora 

jednoznačně vystihuje.  

 

Drobné připomínky: 

1) str.23 – a dynamic tracks >>> spíše a dynamic track 

2) U zahrnutých rukopisů zcela chybí uvedení autorů, včetně jejich pořadí a výběr 

časopisu do kterého byl či bude rukopis zaslán. Specifikujte u obhajoby. 

3) str. 77 – zdal-li >> lépe zda-li 

4) str.78 – vlákna důležitý >> lépe vlákna důležitá 

5) v tabákových buňkách >> lépe v buňkách tabáku 

6) váčkový transport  >> lépe transport váčků, vesikul, měchýřků; vesikulární transport 

7) barva FM4-64 >> lépe barvivo FM4-64 

 

Otázky: 

1) Lze i nadále považovat barvivo FM4-64 za marker přirozené klatrinem-kontrolované 

endocytózy? 

2) Jaké další vhodné markery klatrinem-kontrolované endocytózy znáte? 

3) Dochází ke změně distribuce PIN1-GFP působením buněčného stresu? 

 

Závěr: Disertační práce Mgr. Adriany Jelínkové má vysokou úroveň. Autorka prokázala 

schopnost práce s odbornou literaturou, spolupráce ve vědeckém týmu i schopnost sepsat 

vědeckou publikaci. Některé výsledky obsažené v disertační práci lze přiřadit ke špičkovým 

poznatkům v oblasti buněčné biologie rostlinné buňky. Práce má všechny potřebné formální 

náležitosti a dle mého názoru vyhovuje kriteriím, která jsou kladena na doktorskou disertační 

práci. Práci doporučuji k obhajobě a po jejím úspěšném průběhu doporučuji udělit autorce titul 

PhD. 

 

V Praze dne 17.8.2010 

 

 

Ing. Jiří Hašek, CSc. 


