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Oponentský posudek doktorské disertační práce Mgr. Edity Jankové Drdové 

„The secretory vesicles tethering complex exocyst and the auxin transport polarization “  

 

Tématem disertační práce Mgr. Edity Jankové Drdové je objasnění úlohy proteinového 

komplexu exocystu při regulaci transportu auxinu.  Jedná se o téma velmi aktuální, které 

navazuje na unikátní výsledky pracovníků Ústavu experimentální botaniky AV ČR, kde pod 

vedením Dr. Viktora Žárského vznikala.  

Disertace má formu komentovaného souboru prací zahrnujícího tři spoluautorské 

publikace v kvalitních časopisech a klíčový rukopis práce o regulaci transportu auxinu 

exocystem, kterého Mgr. Edita Janková Drdová je prvním autorem. Celkem je disertantka 

spoluautorkou pěti již zveřejněných či do tisku přijatých prací a jednoho rukopisu. Spojujícím 

prvkem všech prací je proteinový komplex exocystu rostlin.  

Soubor publikací je doprovázen anglicky psaným textem. Jedná se o 20 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 

hypotéz a pěti dílčích cílů disertace, které byly v jejím rámci plněny. Další kapitolou disertace 

je souhrn metod a materiálu, které nebyly uvedeny v publikacích. Podobně jsou uvedeny I 

doplňující dosud nezveřejněné výsledky.  

Při plnění prvního dílčí cíle, kterým bylo přímé měření transportu auxinu, bylo zjištěno, 

že u mutantu exo70A1 je transport auxinu výrazně zpomalen. 

Druhý dílčí cíl byl zaměřen na vliv EXO70A1 na distribuci  a recyklaci auxinových 

přenašečů PIN1 a PIN2. Bylo zjištěno, že oba přenašeče jsou v exo70A1 a sec8-m1 mutantech 

umístěny do plazmatické membrány podobně jako u WT, ale jejich recyklace z endozómu je 

výrazně zpomalena. 

Třetím cílem byl průkaz specifity úlohy EXO70A1 v recyklaci PIN1 a PIN2. Autoři 

ukázali, že se jedná o obecnější funkci zřejmě využívanou též při recyklaci i jiných proteinů. 

Čtvrtým úkolem bylo analyzovat vliv fosfolipidů na změny v distribuci proteinů 

komplexu exocystu. Získané výsledky naznačily, že vazba podjednotek exocystu na 

plazmatickou membránu může záviset na zastoupení různých fosfolipidů.  

+  

 
 

Videnska 1083 tel. +420-24106 25 03 hasek@biomed.cas.cz 

142 20  Prague 4 fax +420-24106 25 01 http://www.biomed.cas.cz/mbu/lab122/ 

Czech Republic 



Při řešení pátého dílčího cíle, bylo ukázáno, že protein EXO70A1 je přítomný 

v komplexu s ICR1 proteinem, což naznačilo možnost společné regulace recyklace PIN 

proteinů komplexem exocystu ve spolupráci s adaptorovým proteinem ICR1a ROP GTPáz.   

Disertace je uzavřena přehlednou třináctistránkovou diskusí a krátkou závěrečnou 

kapitolou shrnující výsledky řešení pěti definovaných dílčích cílů. V samém závěru disertace 

nechybí přehledné zpracování konkrétních přínosů disertantky a spolupracovníků na 

jednotlivých publikacích zahrnutých v disertaci. Vzhledem k tomu, že řada výsledků 

prezentovaných v disertaci již úspěšně prošla recenzním řízením před zveřejněním, lze 

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

dobré úrovni.  

Drobná připomínka: Do jakého časopisu směřuje rukopis práce zahrnuté v disertaci? 

Otázky: 

1. Recyklace proteinů zahrnuje jejich transport a umístění (docking). Kterou fázi 

recyklace PIN1 nebo PIN2 ovlivňuje proteinový komplex exocystu?   

2. Oproti SEC8, umístění EXO70A1 nezávisí na aktinu. Jak si v tomto směru 

vysvětlujete změny v recyklaci PIN1 nebo PIN2 v exo70A1 a sec8 mutantech? Je 

recyklace PIN1 nebo PIN2 závislá na integritě aktinového systému?  

3. Co je známo o úloze mikrotubulárního systému v recyklaci PIN1 a PIN2? 

  

Závěr: Disertační práce Mgr. Edity Jankové Drdové má velmi dobrou úroveň. Disertantka 

nepochybně prokázala schopnost práce s odbornou literaturou, spolupráce ve vědeckém týmu 

i schopnost sepsat vědeckou publikaci. 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. 
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