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Předkládaná práce je zaměřena na charakterizaci Arp2/3 komplexu a na jeho úlohu 

v buňkách rostlin. Jde tedy o problematiku spadají do intenzivně studované oblasti buněčné 

biologie cytoskeletu, získané výsledky pak mohou vést k pochopení mechanizmů, které jsou 

zodpovědné za organizaci aktinového cytoskeletu. Téma práce je součástí výzkumu řešeného 

na školitelském pracovišti Katedry fyziologie rostlin UK Praha. Předkládaná disertační práce 

rozšiřuje poznatky o úloze Arp2/3 komplexu v organizaci mikrofilament.  

Disertační práce je psána v anglickém jazyce v klasickém stylu a je velmi dobře 

napsaná. Je rozdělena do základních kapitol: Úvod, Literární přehled, Cíle, Materiál a metody, 

Výsledky, Diskuze, Závěr a je ukončena kapitolou Použitá literatura. Literární přehled je 

přehledně zpracován. Jsou v něm uvedeny nejnovější poznatky, vhodně jsou vybrány i 

ilustrace ze stávající literatury. Kapitola Materiál a metody je rovněž přehledně a podrobně 

napsaná. Autorka zvládla molekulárně biologické techniky, zvolené metody jsou adekvátní k 

 řešení daného úkolu.  

Výsledy jsou dobře zpracované a spolu s vhodnými ilustracemi presentovány ve 

výsledkové  části. Ke studiu Arp2/3 komplexu byly zvoleny klasické techniky 

immunobarvení aktiniového cytoskeletu a ARP2/3 proteinů. Tomu předcházelo klonování, 

příprava rekombinantního proteinu a příprava protilátky proti Arp3 proteinu. Gen byl také 

zaklonován pro expresi fúzního GFP proteinu. Tento byl pak testován v systému transientní 

exprese v listech tabáku a byly připraveny rovněž stabilně transformované buněčné linie 

tabáku, které sloužily k další charakterizaci Arp2/3 komplexu. Zajímavé jsou výsledky o 

lokalizaci komplexu v buňkách s polárním růstem – v pylových láčkách. Diskuze má logické 

uspořádání, považuji ji za dostačující. 

 

Po formální stránce jsem našla jen málo nedostatků, např. str. 34…For rabbit 

immunization protein was used in concentration 35 um per mouse….. Jedna se spíše o dobné 

překlepy. V popisu k některým obrázkům by měla být autorka sdílnější, neboť pro pohodlí 

čtenáře tento typ podrobného textu k obrázkům dnes vyžaduje již většina odborných časopisů. 

Jako příklad uvádím Fig. 11, kde k pochopení presentovaných dat je nutno dohledat 



v Materiál a metody co představuje frakce solubilní a sedimentovaná a jak byly vzorky 

nanášeny, zda jsou nanášky vztaženy na protein či objem.  

Vzhledem k dobré úrovni zpracování výsledků a diskuse nemám konkrétní dotazy k 

jednotlivým experimentům a k interpretaci získaných výsledků. Mám spíše obecné dotazy 

které mohou sloužit jako podnět k diskusi. 

1. K vizualizaci aktinového cytoskeletu bylo použito jak barvení rhodamin-phaloidinem tak 

immunobarvení s protilátkou. Jaký je Váš názor na oba typy barvení, hodnoceno z hlediska 

zjištění skutečného stavu mikrofilament v buňce. Můžete srovnat aktinová mikrofilamenta 

vizualizovaná oběmi výše zmíněnými technikami s mikrofilamenty vizualizovanými in vivo 

pomocí GFP fúzí s talinem nebo fimbrinem ? 

2. V textu zmiňujete možné zapojení Arp2/3 komplexu v pochodech endocytozy, případně 

jiných pochodech spojených s polárním růstem. Můžete říci více k této možné roli Arp2/3 

komplexu v rostlinných buňkách? Jaké metodické přístupy by jste navrhovala použít 

k objasnění role Arp2/3 v těchto pochodech ? 

 

Závěr: Autorka prokázala dobrý přehled literatury, aplikovala ve své experimentální práci 

spektrum molekulárně biologických, cytochemických i mikroskopických technik a získala 

nové poznatky o funkci Arp2/3 komplexu v rostlinných buňkách. Výsledky byly publikovány,  

byly také připraveny protilátky, konstrukty i buněčné linie, které mohou sloužit dále k studiu 

této zajímavé problematiky.  

Z uvedených důvodů proto doporučuji, aby po úspěšné obhajobě byla autorce udělen 

akademický titul  Ph.D.  
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