
Oponentský posudek disertační práce Mgr. Jiřího Libuse „Transcriptional response of plants to 

genotoxic stress and water deficit“ 

 

Předložená práce shrnuje výsledky, jichž autor dosáhl během doktorandského studia 

poznamenaného změnou školitele, laboratoře a návazně i posunem tématiky. Není se tedy co divit, že 

práce sama působí ne zcela sourodým dojmem. Shrnuje totiž dvě dílčí, v podstatě samonosná témata, 

která propojuje jednak obecná souvislost s problematikou stresu u rostlin, jednak stránka metodická – 

jádrem autorova přístupu je totiž v obou případech studium transkripční regulace vybraných souborů 

genů, v jednom případě v tkáňových kulturách Arabidopsis vystavených alkylačnímu činidlu methyl 

methan sulfonátu, v případě druhém u celých rostlin tabáku trpících nedostatečnou zálivkou. V obou 

případech autor dosáhl zajímavých a originálních výsledků, které zčásti již byly publikovány, a další 

publikace je dle školitelky v pokročilém stadiu recenzního řízení.  

Různorodost experimentálních systémů a řešených otázek volá po zdůraznění jednotícího 

metodického aspektu, zvláště vzhledem k tomu, že již zveřejněný autorův článek se týká právě vývoje 

metodiky, a navíc za nejvýznamnější přínos dosud nepublikované části práce zřejmě lze považovat 

vývoj originálního postupu hodnocení časových sérií transkripčních dat. Umožňuje totiž hodnotit i 

geny, které v některých vzorcích nevykazují signifikantní expresi, což zveřejněné postupy zatím 

nedovolovaly. Bylo by tedy bývalo nasnadě postavit disertaci jako pojednání o metodách paralelního 

měření vybraných rostlinných transkriptů ilustrovanou dvěma konkrétními příklady. Autor se však 

rozhodl pojednat obě dílčí problematiky včetně metodických postupů samostatně a výsledek tudíž 

připomíná koláž nebo ještě spíš sendvič. Nepovažuji tuto koncepci za zcela šťastnou, a je těžké 

zdůvodnit ji něčím jiným než nepsaným – a dle mého názoru obtížně obhajitelným – pravidlem, že 

„disertace nemá být o metodě“.  

Předložený text je srozumitelný a dává dobrou představu o množství experimentální práce, které 

autor vykonal. Vlastnímu sepisování však bohužel věnoval zjevně méně úsilí, než by si kvalitní 

experimentální výsledky žádaly. Předložená disertace proto vykazuje řadu nedostatků povahy formální 

i faktické, a mnohé důležité otázky zůstávají nezodpovězeny. Považuji za nezbytné, aby nejdůležitější 

otevřené otázky autor zodpověděl aspoň v ústním vystoupení při obhajobě nebo v navazující diskusi.  

V následujícím seznamu, který svou strukturou kopíruje členění práce, jsou uvedeny jak věcné 

otázky vyžadující odpověď, tak i formální připomínky; spoléhám na autora, že jedno od druhého odliší 

– odpověď na formální připomínky samozřejmě nepožaduji. 

 

1. Cíle práce jsou sice definovány a v úvodu dále rozvedeny, postrádám však zasazení do širších 

souvislostí. Proč byly v pokusech s MMS sledovány právě tyto a ne jiné geny? Co autor 

očekává (jak v pokusech s MMS, tak s vodním stresem)? Má nějakou pracovní hypotézu jinou 

než „ať naměřím co naměřím, bude z toho publikace“? 



2. Úvod, s. 8: frekvence spontánních poškození DNA u savčích buněk nemusí být relevantní pro 

rostliny. Ví se něco o frekvenci DNA lézí ve fotosyntetických rostlinných pletivech? 

3. Líčení mechanismů chemické mutageneze (s.8) by mělo být podloženo citacemi literatury 

(aspoň přehledné). 

4. U jakých organismů jsou doloženy popisované opravné mechanismy (kap. 3.1.3.)? Je něco 

z toho prokázáno i u rostlin? U diskuse mechanismů homologní rekombinace by bylo vhodné 

vzpomenout, že zavedené modelové rostliny se po této stránce chovají nejednotně 

(Arabidopsis x Physcomitrella). 

5. Úvod, s.12 (mechanismus transkripční odpovědi na MMS): je vylíčena situace u savců, a 

rostliny autor odbývá stručným konstatováním (bez citace), že je to u nich jinak. Jak? 

6. Ví se něco o adaptaci na genotoxický stres u rostlin? 

7. S. 14: tvrzení, že DNA arraye nemohou být opravdu kvantitativní, pokládám za přehnané – 

např. data systému Affymetrix jsou zřejmě dobře reprodukovatelná a dokonce porovnatelná 

mezi laboratořemi. Prosím o komentář. 

8. Rutinní kultivace buněčných suspenzí v přítomnosti antibiotik rozhodně není standardní 

postup. Byla opravdu nezbytná?  

9. Dochází dle názoru (kvalifikovaného odhadu) autora v použitém experimentálním uspořádání 

během působení MMS ke vzniku mutací? Jak by se to případně dalo dokázat? 

10. Činilo mi potíže najít údaje o tom, které geny byly v pokusech s MMS sledovány. Kapitola 

4.1.5 (s poněkud nepříhodným nadpisem) se odvolává na nespecifikované cDNA klony z MPI 

v Kolíně, v kap. 5.1. je jen přehled kategorií sledovaných genů, ale úplný seznam je „utopen“ 

pouze v elektronických dodatcích, aniž by na ně text odkazoval. 

11. Popis běžných metod klonování je zbytečně podrobný. 

12. Vzorec na s. 24: jde o „vzorek X“, nebo „vzorek Y“? 

13. Zejména od s. 40 stoupá frekvence překlepů a špatně formátovaných citací – že by časová 

tíseň? Na s. 41 (nad nadpisem 5.1.2.1.) je fragment věty, která možná rovněž měla být 

nadpisem.  

14. Bylo by vhodné zmínit, že gen RbohD má i jiné biologické role než indukci PCD (s. 44-45).  

15. Formulace „Arabidopsis cells contain members of all three existing groups and so does the 

macroarray.“ (s.47) je vyloženě roztomilá. 

16. Nakolik lze spoléhat na Gene Ontology? Vzhledem k nevelkému souboru zkoumaných genů 

by bylo stálo za to zkontrolovat anotace i ručně. 

17. S. 50: copak neexistuje o rostlinném RB novější literatura než přehled z r. 1999? 

18. S. 61 – odkaz na obr. 11: skutečně jde o aktivitu promotoru, nebo spíš o hladinu mRNA? 

19. Diskuse, s. 72: oceňuji, že autor otevřeně přiznává variabilitu mezi nezávislými opakováními 

experimentu s předpůsobením MMS, prováděnými v různé době a (ač to z práce není zřejmé) i 



v různých laboratořích. Kolik paralel kultury bylo nezávisle zpracováváno v každém 

experimentu? 

20. Druhý odstavec na s. 76 je fragment. 

21. Popsal už někdo reverzi časné senescence vyvolané suchem po zalití? Divila bych se, jestli ne; 

a jestliže ano, bylo by vhodné citovat. 

22. Formát citací v seznamu literatury je sice jednotný, ale ne standardní (měsíc publikace se 

obvykle neuvádí). 

 

Navzdory uvedeným nedostatkům předložená disertace obsahuje cenné originální výsledky, z nichž 

část byla publikována, a po této stránce tedy vyhovuje liteře zákona. Pokud autor v průběhu obhajoby 

uspokojivě zodpoví výše uvedené věcné dotazy, doporučuji práci přijmout jakožto práci disertační. 

 

V Praze dne 2.10.2007 

 

 

Fatima Cvrčková 


