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Oponentský posudek doktorské disertační práce Mgr. Hany Toupalové 

„Exocyst subunit AtSEC15b: its role in plant cell morphogenesis and characterization of 

its Rab interacting partner“ 

 

Tématem předložené disertační práce Mgr. Hany Toupalové je objasnění funkce podjednotky 

exocystu AtSEC15b Arabidopsis thaliana. Autorka se nejdříve zaměřila na identifikaci 

interakcí tohoto proteinu, dále na jeho lokalizaci a vyblokování jeho funkce na úrovni celé 

rostliny. Tématicky tato disertace navazuje na originální výsledky pracovníků Ústavu 

experimentální botaniky AV ČR, kde pod vedením Dr. Viktora Žárského vznikala.  

Po formální stránce je disertace téměř dokonalá. Disertace má 101 stran. Je psaná 

v anglickém jazyce s českým překladem souhrnu a dílčích cílů. Má klasickou formu 

sestávající z částí úvodu, materiálu a metod, výsledků a diskuse. V úvodní části práce je jasně 

definováno pět dílčích cílů, které byly postupně plněny. Literární úvod disertace je dostatečně 

obsáhlý (30 stran), vychází z recentních prací, je koncisně zpracován a týká se zejména 

případů řešených v disertaci. Zpracování použitých metod je dostatečně přehledné a jistě bude 

často využíváno v další experimentální práci disertantky i jiných členů laboratoře. Kapitola 

výsledků je dostatečně obsáhla a přehledně zpracovaná. Diskuse je věcná a řeší zejména 

naplňování dílčích cílů práce. Nedílnou součástí disertační práce Mgr. Hany Toupalové jsou 

také tři původní publikace, které byly zveřejněny v kvalitních časopisech s vysokým 

impaktem Nature, Plant Cell. a J. Exp. Botany, na nichž je disertantka uvedena jako jeden ze 

spoluautorů.   

Prvním dílčím cílem bylo porovnat primární sekvence Sec15 podjednotky exocystu u 

různých eukaryotických organismů. Analýza ukázala, že u vyšších rostlin jsou zřetelně 

vymezeny podrodiny Sec15a a Sec15b. Mnohonásobné porovnání sekvencí Sec15 homologů 

naznačilo, že sekvence domnělých vazebných míst pro Rab v blízkosti C-konce molekuly 

jsou dosti konzervovány v průběhu evoluce. Autorka prokázala, že AtSEC15b zcela 

komplementuje ts mutaci sec15-1 kvasinky S. cerevisiae.  

Druhý cílem byl průkaz interakce AtSEC15b s AtRABA4a v kvasinkovém systému 

dvojitého hybridu a koimunoprecipitací. Výsledky jsou přesvědčivé. Fyzická interakce obou 

proteinů byla prokázána.   

V rámci plnění třetího dílčího cíle bylo prokázáno, že k interakci AtSEC15b s 

AtRABA4a dochází v závislosti na aktivaci GTP.  

Čtvrtým dílčím cílem byla kolokalizace AtSEC15b a AtRABA4a. Oba proteiny byly 

kolokalizovány v přepážce v průběhu cytokineze. mRFP:AtRABA4a byl lokalizován do 

měchýřků, které nekolokalizovaly s markery Golgi, PVC či recyklujícího endosomu.    

Pátý dílčí cíl se týkal objasnění funkce AtSEC15b. Bylo zjištěno, že disfunkce SEC15b 

vede ke snížení přenosu mutantní alely pylem a ovlivňuje růst pylové láčky. Zcela unikátním 

bylo zjištění, že disfunkce vede k trpasličímu fenotypu rostliny.  
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Vzhledem k tomu, že řada výsledků disertace byla již předtím prezentována 

v zahrnutých publikacích a tím již úspěšně prošla recenzním řízením před zveřejněním, lze 

konstatovat, že podobně jako použitý experimentální přístup jsou dosažené výsledky na velmi 

dobré úrovni. Jelikož se vždy jedná o týmovou práci, na samém začátku disertace autorka 

velmi dobře uvedla také podíl ostatních členů laboratoře na získání začleněných výsledků.  

 

Drobné připomínky: 

1) V autoreferátu jsou oproti disertaci uvedeny pouze 4 dílčí cíle. První dílčí cíl o 

evoluci v autoreferátu chybí. Vysvětlete. 

2) Pro větší přehlednost bych napříště doporučoval, aby číslování odstavců výsledků 

a diskuse odpovídalo dílčím cílům. 

3) Dle výsledků analýzy interakce ve 2H neiteraguje varianta (SN)AtRABA4a. V 

diskusi uvádíte (DN)AtRABA4a. Jedná se o to samé? Vysvětlete. 

Otázky: 

1) Vysvětlete nemožnost kolokalizovat  GFP:AtSEC15b a mRFP:AtRABA4 na stejném 

optickém řezu klíčků?  

2) Tvrdíte, že oba proteiny GFP:AtSEC15b a mRFP:AtRABA4 nebyly akumulovány v 

buněčném jádře. Dle obr. 4.7.b) to však vypadá, že k akumulaci GFP signálu v oblasti 

b.jádra dochází. Byl fúzní protein GFP:AtSEC15b kolokalizován např. s DNA po 

barvení DAPI? 

3) Jaký marker plánujete použít pro další upřesnění lokalizace mRFP:AtRABA4a do 

těček? Existuje v Arabidopsis ortholog kvasinkového proteinu Snf7?  

4) Jak by se podle vás mohla projevit nadprodukce proteinu AtSEC15b v rostlinách? 

 

 

Závěr: Disertační práce Mgr. Hany Toupalové má velmi dobrou 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 kritériím, která jsou kladena na doktorskou disertační 

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

PhD. 

 

V Praze dne 25.7.2011 

   

Ing. Jiří Hašek, CSc. 

 


