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Mgr. Martina Růžičková předložila zajímavou dizertační práci zabývající se studiem 

efektorů RabGTPáz, především komplexu exocyst, a jejich úlohy a významu pro fungování 

váčkového transportu. Na modelovém systému etiolovaných semenáčů Arabidopsis thaliana 

mutovaných v několika podjednotkách systému exocyst doktorandka provedla řadu 

morfologických, anatomických a buněčných analýz, které jsou v práci poměrně detailně 

popsány, korektně a přehledně vyhodnoceny a přesvědčivě diskutovány, a to i s ohledem na 

možné použití RabGTPáz v biotechnologiích.   

 Dizertační práce je zpracována mimořádně kvalitně a svědčí o ujasněné představě 

doktorandky o realizovaném výzkumu. Je sepsána v anglickém jazyce a má všechny 

požadované formální náležitosti. Její zpracování je pečlivé a fundované, s minimem překlepů 

a typografických chyb. Text je členěn standardním způsobem na rozsáhlou literární rešerši a 

experimentální oddíl zahrnující použité metodické přístupy a shrnující dosažené výsledky a 

jejich diskuzi. Rešerše je bohatá na citace a svědčí o výborné teoretické připravenosti autorky. 

Uváděné prameny zahrnují jak starší klasickou literaturu, tak nejnovější data - celkem je 

v práci citováno téměř 150 zdrojů, z nichž zhruba polovina pochází z posledních deseti let. 

Vlastní výsledková část je zpracována ve formě tří rukopisů, z nichž na dvou je Mgr. 

Růžičková první autorkou. Diskuze je věcná, vyznačuje se střízlivým přístupem k hodnocení 

dosažených výsledků a je prosta spekulací. Součástí diskuze je i vyšlý článek „Rab GTPases 

as potential targets in plant biotechnologies“, který je uveden ve formě samostatné přílohy 

dizertační práce, při jejímž posuzování nelze opomenout ani nadstandardní grafické ztvárnění, 

oceňuji zejména značný počet barevných obrázků, schémat a fotografií. 

Práce byla vypracována pod vedením RNDr. Michala Hály, Ph.D., a Doc. RNDr. 

Viktora Žárského, CSc. na Katedře experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty 

University Karlovy, experimentální část vznikla v laboratořích Ústavu experimentální 

botaniky AV ČR v Praze-Lysolajích. Řešená problematika tvůrčím způsobem rozvíjí tradici 

studia buněčné morfogeneze a přenosu signálů, zejména GTPáz a jejich regulátorů v 

rostlinných buňkách, jemuž se výzkumný tým dr. Hály a doc. Žárského již řadu let intenzivně 

a úspěšně věnuje. Na tomto základě a v kolektivu výtečných vědeckých pracovníků i 

nadaných studentů se zrodila kvalitní práce, která svědčí o autorčině výborné teoretické 

připravenosti i experimentální zdatnosti, erudici a v neposlední řadě o její schopnosti 

prezentovat získané poznatky odborné veřejnosti.  

Vzhledem k detailnímu a důkladnému zpracování dizertační práce mám do rozpravy 

při obhajobě jen obecné dotazy či připomínky: 



- Jaký je autorčin názor na neobvykle vysoký počet paralogů některých podjednotek 

exocystu u rostlin, zmiňovaný v literárním přehledu? 

- Do jaké míry lze výsledky získané na modelu Arabidopsis thaliana zobecnit na ostatní 

zástupce rostlinné říše? Domnívá se autorka, že zjištěný kontrolní mechanizmus 

přepínající mezi využitím cukrů pro syntézu buněčné stěny nebo jejich uložením ve formě 

škrobu existuje i u jiných rostlin? 

- Může doktorandka uvést společné rysy exocystu u kvasinek, živočichů a rostlin a případné 

odlišnosti?  

 

K formální stránce práce mám pouze několik drobných připomínek. I přes pečlivé 

zpracování lze vytknout některé ojedinělé technické nedostatky, jichž však je prosta jen 

málokterá dizertační práce. Poměrně častým nedostatkem bývá nejednotnost v názvosloví 

enzymů, chemických substancí atd., které se bohužel nevyhnula ani předkladatelka této práce, 

viz. např. „prenyltransferase“ (str.25,38-ř.9) vs. „prenyl transferase“ (str.38-ř.8,ř.15), 

„abscisic“ (str.33) vs. „Abscisic“ (str.35), „salicilic“ (str.35) vs. „salicylic“ (str.162), aj. Za 

nejšťastnější nepokládám ani zvolený systém zpracování referencí (např. „In: The Plant Cell 

22.9, pp. 3053-3065“ místo obvyklejší varianty „The Plant Cell 22 (9), 3053-3065“), navíc 

opět s nejednotným zápisem časopisů pokud jde o velká písmena v názvech nebo používání 

zkratek (viz. „Journal of Biological Chemistry“ vs. „Journal of integrative plant biology“ vs. 

„J Lipid Res“ nebo „“Plant Physiology“ vs. „Plant Physiol“ aj.).     

 

Žádné z uvedených připomínek nepostihují zásadním způsobem podstatu předložené 

práce a nic nemění na skutečnosti, že uchazečka jejím sepsáním prokázala značnou míru 

teoretických znalostí i praktických dovedností, jakož i schopnost a připravenost k samostatné i 

týmové činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Část svých poznatků již doktorandka 

publikovala a/nebo odeslala do recenzního řízení impaktovaných časopisů. Objem i kvalita 

získaných experimentálních dat odpovídají požadavkům obvyklým pro úspěšnou obhajobu 

dizertačních prací. 

 

Předložená dizertační práce přinesla řadu nových poznatků, a protože splňuje všechny 

požadavky pro zahájení řízení k udělení vědecké hodnosti Ph.D.,  

 

doporučuji ji přijmout k obhajobě a souhlasím, aby po jejím úspěšném obhájení byl 

Mgr. Martině Růžičkové udělen akademický titul. 

 
 

 

 

V Praze 25. 5. 2017 
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