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Posudek oponenta na disertační práci Mgr. Antónie Gibalové 

„The role of bZIP transcription factors in the male gametophyte 

of Arabidopsis thaliana“ 

 

V předložené disertační práci se Mgr. Antónia Gibalová zabývá studiem 

proteinů bZIP, které tvoří významnou rodinu transkripčních faktorů, podílejících 

se na regulaci zásadních buněčných procesů. Tento výběr byl založen na 

zjištění, že transkripční faktory bZIP jsou ve srovnání s ostatními rodinami v pylu 

exprimovány v relevantním počtu. Práce je standardně strukturovaná na 

Introduction, Objectives, Results, Materials and Methods, Conclusions a 

Discussion; je psána kvalitní angličtinou způsobem, který činí tuto 

komplikovanou vědeckou oblast srozumitelnou i člověku mimo obor. Frekvence 

překlepů je minimální; upozornila bych jen na překlep v nadpisu (str. 54), 

chybějící odkaz na Figure 2 (str. 2) a na větu, která se v textu vyskytuje dvakrát 

(str. 24 a 27 „These contained basic region with nuclear localization signal 

and...“).  

Teoretický úvod je logicky stukturovaný, obsahuje všechny informace 

potřebné k pochopení smyslu prováděných experimentů a jejich zasazení do 

širšího kontextu. Osobně vysoce oceňuji zpracování kapitoly 1.3 „Pollen 

transcriptomic studies – a decade of investigation“, která velice zdařile a 

přehledně sumarizuje metodické přístupy a výsledky z této oblasti. 

Byly splněny všechny cíle práce vymezené v „Objectives“; většina 

prezentovaných výsledků je součástí práce Gibalová et al., 2009 publikované 
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v Plant Molecular Biology a rukopisu odeslaného na posouzení do redakce 

časopisu Journal of Experimental Botany, jehož je A. Gibalová taktéž první 

autorkou. Fakt, že A. Gibalová je první autorkou publikace v časopise Plant Mol. 

Biol. i rukopisu v recenzním řízení svědčí o její schopnosti kvalitní a samostatné 

vědecké práce, kombinace různých metodických přístupů pro získání 

relevantních výsledků a schopnosti adekvátně vyhodnotit data a interpretovat je 

v širším vědeckém kontextu. 

Cílem práce byla studie zapojení vybraných transkripčních faktorů 

AtbZIP18 a AtbZIP34 do vývoje samčího gametofytu a charakterizace 

interakčních partnerů z rodiny bZIP. A. Gibalová využila širokou škálu 

metodických přístupů, které jsou dostatečně detailně popsány v kapitole 

Materials and Methods; poukázala bych pouze na chybějící odkazy na sekvence 

primerů použitých pro analýzy transkripce a genotypování rostlin s T-DNA 

inzercí – zde předpokládám, že odkaz na Table S1 (str. 45) se týká spíše 

rukopisu publikace. Byly získány originální výsledky ukazující významnou roli 

transkripčního faktoru bZIP34 ve vývoji gametofytu i sporofytu, byl popsán 

charakteristický pylový fenotyp a změny pylového transkriptomu v rostlinách 

s inzercí T-DNA v genu kódujícím tento protein. Dále byly prezentovány změny 

fenotypu v heterozygotních rostlinách over-exprimujících bZIP18, zatímco over-

exprimující homozygoty se chovaly téměř jako rostliny divokého typu, a byla 

provedena pilotní analýza tvorby homo- a heterodimerů vybraných 

transkripčních faktorů z rodiny bZIP. Tato data jsou z hlediska originality i 

metodických přístupů velice kvalitní a představují značný potenciál pro 

navazující studie.  

 

Dotazy a komentáře: 

 Pylové transkriptomy byly získány pro různé ekotypy A. thaliana, na str. 

14 uvádíte studii, kde byly analyzovány rostliny ekotypu Landsberg erecta 
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a dvě práce zabývající se ekotypem Columbia. Jsou v transkriptomech 

pylu A. thaliana různých ekotypů nějaké zásadnější rozdíly (i když se 

všechny používají jako referenční databáze, viz. str. 50)? 

 Sporopolenin je důležitou strukturní složkou exiny pylových zrn (str. 3). 

Vyskytuje se tento biopolymer i jinde? 

 Ve Figure 5 (str. 6) jsou uvedeny mutanty, v nichž je narušená syntéza 

komponent buněčné stěny pylových zrn. Proč jsou některé faktory ve 

schématu označeny hvězdičkou? 

 V diskusi velice zdařile naznačujete další směry výzkumu vycházející 

z Vámi získaných dat (str. 52 – přítomnost motivu EAR v AtbZIP18 

implikující jeho možnou aktivitu jako represoru účastnícího se regulace 

procesů v časné i pozdní fáze vývoje pylu; str. 55 – pylový fenotyp 

v heterozygotech over-exprimujících AtbZIP18, zatímco homozygoty 

téměř žádné efekty nevykazují). Mohla byste o těchto a případných 

dalších návazných experimentech pohovořit detailněji? 

 

Závěrečné hodnocení 

Mgr. Antónia Gibalová prokázala tvůrčí schopnosti, schopnost 

samostatné vědecké práce a kritické interpretace experimentálních dat. 

Předložená disertační práce splňuje všechny formální i věcné požadavky 

kladené na práce v tomto oboru.  

 

Disertační práci Mgr. A. Gibalové doporučuji k obhajobě. 

 

v Brně, 14. 12. 2015                                               

          Miloslava Fojtová                                            


