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Disertační práce je zaměřena na úlohu komplexu exocyst v rostlinné imunitě. Hlavní pozornost je
věnována subjednotce EXO70B1, další subjednotkou EXO70H4 se autor zabývá ve spolupráci s kolegy
v souvislosti se sekretorickým systémem a možnou úlohou EXO70H4 také v autofagii při obraně rostlin
proti patogenům.
Práce byla řešena pod vedením Dr. Ivana Kulicha a doc. Viktora Žárského, což bylo samo o sobě velmi
dobrým předpokladem pro získání zajímavých výsledků v oboru buněčné biologie a jejich úspěšnou
publikaci. Tým se dlouhodobě specializuje na komplex exocystu a v poslední době také na jeho roli při
interakci rostlin s patogeny, která je diskutována také v jedné z publikací, které jsou součástí práce. To, že
vyšla jako přehledný článek v časopise Journal of Experimental Botany v loňském roce, svědčí o
aktuálnosti studované problematiky.
Disertační práce je koncipována jako soubor publikací doplněný dalším textem. Prezentovány jsou čtyři
články, které vyšly v průběhu let 2016 – 2018 v časopisech klasifikovaných podle Web of Knowledge
v kategorii Plant Sciences v prvním kvartilu (druhém decilu). Jedná se tedy o velmi respektované časopisy
v oboru. V práci je uveden seznam publikací a u každé je specifikován podíl autora. Vlastní výsledky
obsahuje především prvoautorská publikace (Sabol et al., 2017), která má v současné době již 6 citačních
ohlasů, takže lze předpokládat, že bude do budoucna její citovanost velmi dobrá. U ostatních publikací
autor uvádí podíl při experimentech a přípravě rukopisu.
Průvodní text je rozčleněn do 5 kapitol (Introduction, Aims of the Thesis, Discussion, Conclusion and
Perspectives, References). Vyjmenovaným kapitolám ještě předchází abstrakt v češtině a v angličtině a
poděkování. Tato forma práce na jednu stranu ukazuje tvůrčí potenciál autora a jeho zapojení

v pracovním týmu prostřednictvím publikací, ale dává pouze omezený prostor prezentovat vlastní
výsledky samostatně. Bohužel autor této možnosti zcela nevyužil. Úvodní část (Introduction) je dosti
stručná (necelých 9 stran) a přestože název práce slibuje interakci rostliny s patogenem, úvod se zprvu
zaměřuje na úlohu exocystu v buněčné morfogenezi. Chápu, že bylo cílem nejdříve vysvětlit úlohu
jednotlivých subjednotek, ale to, co této úvodní části chybí, je především zasazení studovaného tématu
do širšího kontextu, ze kterého by byla jasná motivace pro tuto práci. Také některé informace, např.
úloha adaptorových proteinů, jsou představeny až v diskusi nebo jsou uvedeny odkazy na publikované
články. Jednotlivé kapitoly úvodní části na sebe ale logicky navazují a obsahově pokrývají prezentované
publikace. Na konci úvodní části jsou navrženy tři hypotézy, které jsou podrobněji rozvinuty v kapitole
„Aims of the Thesis“, a korespondují s jednotlivými publikacemi. Diskuse není příliš rozsáhlá (4 ½ strany),
ale zdařile propojuje výsledky prezentované v jednotlivých publikacích a reflektuje všechny tři vytčené
cíle disertační práce.
Vzhledem k tomu, že všechny přiložené články prošly důkladným recenzním řízením, nebudu hodnotit
jednotlivé výsledky, ale zaměřím se na jejich přínos a naplnění cílů práce. Nejvýznamnějším výsledkem se
zásadním podílem autora je prokázání přímé interakce podjednotky exocystu EXO70B1 s proteinem
RIN4, který je známým regulátorem imunitní reakce rostlin (Sabol et al., 2017). Autor v práci ukazuje
jednak pomocí kvasinkového dvouhybridního systému, koimunoprecipitace a konfokální mikroskopie, že
podjednotka EXO70B1 interaguje s RIN4, který ji směřuje k plasmatické membráně. Dále ukazuje, že
pokud je RIN4 rozštěpen efektorem AvrRpt2 z P. syringae, dochází k uvolnění EXO70B1 z plasmatické
membrány a tím omezení jeho funkce. Tento výsledek indikuje možnou roli EXO70B1 v autofagii a sekreci
kalózy v průběhu imunitní odpovědi rostliny. Přestože je úloha RIN proteinu při interakci s efektorem
AvrRpt2 dobře popsaná, jeho význam v lokalizaci a funkci exocystu je nová a jedná se tedy cenný
výsledek. Fytopatologickým pojítkem s další prezentovanou experimentální prací (Kulich et al., 2018),
která vznikla ve spolupráci s ostatními členy laboratoře, je význam další subjednotky exocystu EXO70H4,
která se účastní sekrece kalózy v trichomech prostřednictvím kalosasynthasy PMR4 a současně i depozice
křemíku. Autor spekuluje o možné úloze v obraně rostliny proti patogenům na základě předpokládané
fortifikace buněčné stěny kalózou a inkrustace křemíkem. Funkce EXO70H4 v reálném patosystému však
ověřena nebyla. Tato práce opět významně rozšiřuje poznatky o funkci exocystu. Poslední dvě
prezentované publikace (Pečenková et al., 2016 a Pečenková et al., 2017) představují zdařilé přehledné
články zaměřené na autofagii v imunitě rostlin a její souvislost s exocystem. První z článků je více
zaměřený na fytopatologii a prezentuje nový pohled na možnou regulaci proteinů rezistence (R)
prostřednictvím autofagie. Druhý článek pojímá váčkový transport v souvislosti s autofagií v širším
kontextu a srovnává i mechanismy autofagie v živočišné a rostlinné říši. Mohu k této části konstatovat, že
vysoce hodnotím všechny prezentované publikace.
Formální úroveň práce je dobrá. Text je psaný srozumitelnou angličtinou, vyskytují se v něm jen
drobné překlepy (např. str. 9, 2. odstavec – „a“ místo „and“, str. 11, poslední odstavec místo
„recognizes“ má být „recognized“, atp.) nebo zavádějící výrazy jako „fungal resistance“, který evokuje
spíše rezistentní houbu např. k antifungální látce. Abstrakt v českém jazyce byl zřejmě narychlo přeložený
z angličtiny, což poznamenalo jeho srozumitelnost. V textu jsou další drobné chyby, např. používání
nevhodných výrazů jako „sensitivity“ místo „susceptibility“ (str. 66). Jména patogenů se poprvé uvádějí
včetně rodového jména a dále ve zkrácené podobě (např. str. 66 - P. syringae),

K práci mám následující připomínky a dotazy:
-

Přehlednost textové části by zlepšilo víceúrovňové číslování kapitol. Název kapitoly „The role of
exocyst in response of plants to pathogens“ se překrývá s názvem její podkapitoly „The exocyst
in plant defence“.

-

V úvodu by bylo vhodné uvádět odkazy na literaturu za jednotlivými informacemi a ne až na
konci odstavce souhrnně (strana 9, 3. odstavec).

-

Tabulka 1 se vztahuje ke kapitole o RIN4 proteinu, by bylo proto vhodnější ji umístit za textem, se
kterým souvisí, a ne až za hypotézami.

-

Str. 10, Figure 1 – legenda uvádí interakci exocystu a SNARE proteinu, o kterém dosud nebyla
v textu zmínka a objevuje se až později.

-

Str. 11 – Výčet PAMPs je podán jako konečný, ale existuje jich řada zde nejmenovaných.

-

Funkce papily při obraně proti patogenům penetrujícím epidermální buňky je jasná. Na straně 12
uvádíte také její obrannou roli proti extracelulárním patogenům. Máte představu o mechanismu
takové obrany? Tato otázka se týká zejména P. syringae DC3000, se kterou jste pracoval.

-

V práci Sabol et al. (2017) zmiňujete možnou regulaci otvírání průduchů při RIN4 interakci
s EXO70B1 při napadení rostliny patogenem. Máte představu o mechanismu této regulace? Je
pravděpodobné, že by k němu mohlo dojít např. po aplikaci MAMPs nebo koronatinu?

-

Prokázali jste úlohu EXO70H4 v sekreci kalózasyntasy a tím depozici kalózy. Lze předpokládat její
úlohu i při sekreci dalších látek významných při obraně rostliny (např. PR-proteinů nebo
fenolických látek)?

-

Mutant exo70B1 má zvýšený obsah kyseliny salicylové, je známá příčina této hyperakumulace?

Uvedené nedostatky nijak významně nesnižují kvalitu předložené práce.
Mgr. Peter Sabol prokázal tvůrčí a vědecké schopnosti a podle mého názoru splnil všechny požadavky
kladené na disertační práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Předloženou práci proto
doporučuji k obhajobě.
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