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Oponentský posudek doktorské disertační práce Mgr. Ivana Kulicha 

„Conventional and novel functions of the exocyst complex in plants“ 

 

V předložené disertační práci se Mgr. Ivan Kulich zabývá velmi zajímavým a aktuálním 

tématem, jímž je objasnění možných funkcí exocystu rostliny Arabidopsis. 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 čtyři publikace zveřejněné v kvalitních časopisech. Na dvou publikacích je 

Mgr. Kulich uveden jako první autor.   

Práce je psaná v angličtině. Soubor publikací předchází stručný a přehledný úvod do 

problematiky, definice tří hlavních cílů disertace, stručné shrnutí zahrnutých publikací 

s vyjádřením příspěvku autora a dostatečně podrobná desetistránková diskuse.  

Hlavními úkoly disertace byla identifikace interaktorů exocystu, dále objasnění vztahu 

exocystu a buněčné stěny, a konečně i analýza funkční specializace paralogu EXO70. 

Výsledky týkající se vztahů exocystu a jeho interaktorů s buněčnou stěnou, byly zveřejněny v 

práci Kulicha a spol. (2010). Jedním z hlavních výsledků této publikace byl průkaz, že 

exocyst ovlivňuje zejména pektinové složení buněčné stěny. V této práci byla rovněž 

prokázána existence dosud neznámého interaktoru EXO70-ROH1, který se ukázal být 

možným kandidátem na negativní regulátor sekrece. V další zahrnuté práci Drdové a spol. 

(2013) autoři s pomocí sledování přenašečů PIN1 a PIN2 ukázali, že mutanti exocystu 

(exo70A1-2 a sec8-1c) mají poruchu v syntéze těchto transmembránových proteinů. V práci 

Pečenková a spol. (2011) se autoři zejména zaměřili na řešení dílčího úkolu zaměřeného na 

objasnění funkcí jednotlivých rostlinných paralogů komponenty exocystu EXO70. Autoři 

zjistili, že např. H1 a B2 paralogy proteinu EXO70 jsou nadprodukovány v průběhu infekce 

patogenními mikroorganismy. Podobně i mutanty těchto paralogů k těmto mikroorganismům 

vykazovaly i nižší odolnost. Tyto výsledky potvrzují význam exocystu pro obranyschopnost 

rostlinných buněk. V další práci Kulicha a spol. (2013), dnes již zveřejněné v časopise 

Traffic, autoři prokázali, že podobně jako v paralelně publikované práci na živočišných 

buňkách, je exocyst a zejména jeho EXO70B1 komponenta, zapojen v procesu autofagie také 

u rostlin. Zjistili totiž, že kompartmenty pozitivní na EXO70B1 paralog jsou internalizovány 
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centrální vakuolou a kolokalizují s autofagosomálním proteinem ATG8f. Navíc mutanty 

exo70B1 vykazovaly redukovanou schopnost internalizace autofagozomů a zvýšenou 

akumulaci salicylové kyseliny. 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. Ivana Kulicha na získání 

prezentovaných výsledků je podstatný.  

 

 

Otázky: 

1) Je něco známo o zapojení komponent exocystu také v selektivní formě autofagie, např. 

ribofagii? 

2) Jak si představujete různé funkční specializace interakcí 8 ATG8 paralogů s 23 paralogy 

EXO70? 

3) Jak výrazně se paralogy Exo70A1 a EXO70B1 liší? Co je známo o významu struktury 

paralogů EXO70 v navrhovaných buněčných funkcích komplexu exocystu?  

 

Závěr: Disertační práce Mgr. Ivana Kulicha má výbornou úroveň, neboť většina výsledků je 

kvalitní a lze je přiřadit ke špičkovým poznatkům současné biologie rostlinné buňky. Autor 

nepochybně 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 26.9.2013 

 

 

   Ing. Jiří Hašek, CSc. 

 


