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Oponentský posudek doktorské disertační práce Mgr. Matyáše Fendrycha 

„The interface between secretory pathway and cytoskeleton – the exocyst tethering 

complex and cortical cytoskeleton in plant cell morphogenesis“  

 

V předložené disertační práci se Mgr. Matyáš Fendrych zabývá velmi zajímavým a aktuálním 

tématem, jímž je úloha cytoskeletu a jeho interakcí s exocystem v morfogenezi rostlinných 

buněk. Disertace vznikala pod vedením Dr. Viktora Žárského a Doc. Fatimy Cvrčkové na 

Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Katedře fyziologie rostlin PřF UK. Disertace má 

formu souboru prací, který zahrnuje dvě publikací již zveřejněné ve velmi kvalitních 

časopisech a rukopisu zaslaného do časopisu PNAS. Mgr. Matyáš Fendrych je na zahrnutých 

publikacích i rukopisu vždy prvním autorem. Kromě těchto prací je také spoluautorem 

rukopisu práce o podjednotek exocystu (Pečenková a spol.), který byl přijatý do tisku v 

časopisu J. Exp. Botany. Tato práce však není zahrnuta do souboru prací disertace. 

Soubor publikací je uveden přehledným 10 stránkovým anglickým úvodem do 

problematiky a před každou zahrnutou prací souhrnem výsledků s vyjádřením příspěvku 

autora. V disertaci nechybí také přehled tří dílčích cílů, které byly v jejím rámci plněny a 

které odpovídají zahrnutým publikacím. Celá disertace je ukončena diskusí výsledků a 

závěrem opět v angličtině, a českým souhrnem. 

První dílčí cíl se týkal účasti forminů na změnách kortikálního cytoskeletu. Z výsledků 

je zřejmé, formin AtFH4 se váže na mikrotubuly i aktinový cytoskelet. Tento protein může 

propojovat oba cytoskeletální systémy na plazmatické membráně. 

Druhým dílčím cílem bylo objasnění úlohy exocystu v koordinaci cytoskeletu při 

směrované sekreci. Analýzou mutantů v jedné z podjednotek exocystu EXO84b bylo zjištěno, 

že exocyst je nezbytný zejména pro cytokinezi. Různé markery exocystu byly lokalizovány 

do buněčné destičky.   

V rámci zahrnutého rukopisu práce, který je věnován třetímu dílčímu cíli, byla několika 

mikroskopickými přístupy – zvl. ovšem pionýrsky TIRF mikroskopií - analyzována distribuce 

různých markerů exocystu na cytoplasmatické membráně. Bylo zjištěno, že sledované 

podjednotky exocystu (SEC6, SEC8, EXO70A1 a EXO84b) nekolokalizují s endocytickými 
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váčky označenými pomocí dynaminu podobnému proteinu IC, avšak byla zjištěna částečná 

kolokalizace exocystu s měchýřky značenými barvivem FM4-64 a V-SNARE proteinem 

VAMP721. Exocyst přímo nekolokalizoval s mikrotubuly či aktinem. 

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

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

přístup jsou dosažené výsledky na vynikající úrovni. Zadané dílčí cíle disertace byly zcela 

splněny. Konkrétní podíl Mgr. Matyáše Fendrycha na získání prezentovaných výsledků je 

vždy uveden v krátkém úvodu každé práce a je výrazný.  

 

Drobné připomínky: 

1) Jak specifické pro rostliny je označení buněčná destička (str.38)? Máte na mysli 

přepážku, septum, cell plate? 

Otázky: 

1) Barvivo FM4-64 je používaný referenční marker zobrazení jednotlivých stupňů 

endocytické dráhy v závislosti na čase a koncentraci barviva. Jak lze potom chápat 

Vaše vyjádření v autoreferátu, že se jedná o bona fide marker sekretorických 

měchýřků? Jak lze vysvětlit absenci překrývání/kolokalizace exocystu s markerem 

endocytických váčků - dynamin-related protein IC?  

2) Je možné, že exocyst se podílí na dopravování esenciálních proteinů plazmatické 

membrány - např. membránové ATPázy? 

3) Co je známo o změnách distribuce aktinu v živých rostlinných buňkách v důsledku 

hladovění či různého stáří buněčné kultury? Byla v živých rostlinných buňkách 

popsána tvorba agregátů F-aktinu? 

 

Závěr: Disertační práce Mgr. Matyáše Fendrycha má vynikající úroveň, neboť většina 

výsledků je velmi kvalitní a lze je přiřadit ke špičkovým poznatkům současné biologie 

rostlinné buňky. Autor zcela prokázal schopnost práce s odbornou literaturou, spolupráce ve 

vědeckém týmu i schopnost sepsat vědeckou publikaci. Práce má všechny potřebné formální 

náležitosti a dle mého názoru zcela vyhovuje kritériím, která jsou kladena na doktorskou 

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

autorovi titul PhD. 

 

V Praze dne 26.7.2011 

 

 

   Ing. Jiří Hašek, CSc. 


