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Předložená disertační práce se zabývá studiem klíčových kroků buněčné sekrece u modelové 

rostliny Arabidopsis thaliana, přesněji pak rolí malých signálních proteinů, Rab GTPas, a jejich 

funkcí v endomembránovém transportu, dále hledáním specifických interaktorů Rab GTPas v rámci 

proteinového komplexu exocyst, způsobem interakce komplexu exocyst s buněčnou membránou 

a konečně i analýzou fenotypu vytipovaných mutantů. Jedná se o výzkum velmi aktuální a práce 

přináší konkrétní výsledky, které nejen že dobře zapadají do mozaiky stěžejního výzkumného 

tématu autorčiny domovské laboratoře, ale které zároveň umožňují šířeji nahlédnout principy 

fungování komplexu exocyst u rostlin, který v porovnání s ostatními organismy, jak ostatně 

u rostlin bývá obvyklé, evolucí nabral na komplexitě co do počtu zapojených hráčů. 

 
Práce je psána anglicky na celkem 169 stranách a z hlediska formálního členění jí nelze nic 

vytknout: vyzdvihnul bych dobře zpracovaný literární přehled a metodickou část, která je do jisté 

míry pochopitelným duplikátem příslušných sekcí v přiložených publikacích. Součástí výsledkového 

bloku je publikace, t. č. v recenzním řízení v časopise The Plant Journal, kde studentka figuruje 

v pořadí jako druhá autorka, dále dvě ucelené připravované publikace ve stadiu pokročilého 

konceptu, plánované jako prvoautorské a autorkou deklarované jako připravené k zaslání, 

a přílohou je i review publikované v oborovém recenzovaném neimpaktovaném časopisu 

Biotechnologické společnosti Bioprospect č. 1/2017. Cítím potřebu ocenit tento přehled 

aplikačního potenciálu Rab GTPas, protože takové počiny se, myslím, u dizertací z oboru 

základního výzkumu příliš často nevidí. U této publikace překvapivě nejsou autorkou uvedeny 

žádné upřesňující citační údaje, což čtenáři ztěžuje možnost dohledat původní vydání. 

 

Prezentace výsledkových kapitol 8.1 a 9.2, tedy výše zmíněných ucelených souborů dat ve stadiu 

konceptu, je provedena formou připomínající již editované, vysázené a časopisně vyšlé publikace, 

což považuji u dosud nepublikovaných dat sice za originální a z hlediska potištěných stran 

i prostorově úsporné, bez dalších vysvětlivek ale dle mého mínění poněkud zavádějící. Pokud je má 

domněnka správná, tedy že se jedná o cvičení autorky v sázecím softwaru  (mimochodem 
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velice zdařilé cvičení), před uložením výtisků disertační práce do archivu bych se s ohledem na 

případné další čtenáře přimlouval za vložení výslovné poznámky, že se v době obhajoby ještě 

nejedná o publikované práce. Ovládnutí sázecího softwaru nepochybně přispívá k celkově dobré 

typografické úpravě práce, která zároveň neobsahuje velké množství chyb. V zájmu lepší čtivosti 

a bez ohledu na úzus bych v rámci disertace preferoval snad jen konzistentní zápis „Rab GTPase“ či 

„RAB GTPase“ a psaní chemických názvů s malým počátečním písmenem (nikoli např. „Methyl 

jasmonate“, str. 33; „Abscisic acid“, str. 35; apod.). 

 

U článku zaslaného do časopisu The Plant Journal i u přichystaných konceptů, které vznikly 

spoluprací v kolektivu autorů, je vždy vymezen experimentální podíl autorky. 

 

Diskuze je jednak součástí přiložených článků, kde ovšem autorčin podíl nelze zcela jasně určit, 

a současně je rozvedena jako výhradně autorská reflexe získaných poznatků, a to na celkových 

6 stranách disertační práce. Autorka se zde jednotlivě vrací ke všem prezentovaným blokům dat, 

kriticky je hodnotí v kontextu aktuálního stavu literatury a případně i navrhuje další experimenty, 

které by pomohly řešené téma posunout dále. Diskuze tak jen potvrzuje dojem, že se autorka ve 

svém tématu s přehledem orientuje. 

 

Citační aparát a bibliografie jsou dle mého názoru zpracovány korektně, dostatečně pečlivě, 

a nemám k nim tudíž připomínek. 

 

Vzhledem ke kvalitě a frekvenci publikační aktivity autorčina pracoviště lze doufat, že práce 

představená ve fázi konceptu bude v brzké době skutečně publikována.  

 

Dovolím si vznést několik námětů k diskuzi: 

 

1) Trváte na znění první věty celé práce: „Rab GTPázy jsou malé signální molekuly, ...“? 

 

2) Kap. 8.1, obr. 1: Zkoušela jste pro kolokalizaci SEC15b s markery použít konstrukty 

s přirozeným promotorem? Nemůže nadměrná exprese z promotoru 35S interferovat 

s nativní lokalizací SEC15b? 

 

3) Kap 8.1, obr. S1: Jste si jistá, že při tak velkém pozadí u stripu SEC15b můžete vyloučit 

interakci s některým z testovaných fosfolipidů? 

 

4) Kap 9.1: Zjistila jste, že fenotypový defekt mutace sec15b, avšak nikoli mutace exo70A1, je 

zčásti závislý na kultivační teplotě. Napadá Vás nějaké vysvětlení této teplotní závislosti, 

případně proč je tato závislost spojena jen a pouze právě s mutací sec15b?  
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5) V diskuzi článku zaslaného do The Plant Journal je zmíněno, že oblast přechodu mezi 

hypokotylem a kořenem je fascinující a dlouho experimentálně zanedbávaná. Máte v plánu 

se tomuto tématu Vy, nebo někdo z Vašich kolegů dále věnovat? 

 

Závěr: Předložená práce, i přes uvedené výtky, dle mého názoru prokazuje, že Mgr. Martina 

Růžičková je schopna samostatně vědecky pracovat, má cit pro detail i kapacitu nadhledu, dokáže 

své poznatky kriticky hodnotit, diskutovat a prezentovat je ve formě vědecké publikace. Proto 

doporučuji, aby jí byl, v případě úspěšné obhajoby a po zvážení ctihodné komise, udělen titul Ph.D. 

 

 

V Praze, 20. června 2017 

 
 

 

Mgr. Petr Klíma, Ph.D. 
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