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Zařazení předkládané práce do kontextu dalších prací týmu (ozřejmit návaznost, 
převzetí ověřených metodik, nutnost vypracování nových metodických přístupů, spolupráci 
s dalšími členy týmu na řešení např. řešení grantu, publikaci výsledků apod.)  

 
Tématika pracovaná v této práci je poněkud netypická. Navazuje na předchozí 
diplomovou práci vypracovanou na našem pracovišti Lucií Kešnerovou (Dlabalovou) 
a v podstatě rovněž na část mého post-doktorandského projektu, na kterém jsem se 
podílel ještě pod vedením Dr. R Beachyho a ve spolupráci se Scrippsovým ústavem 
a Univerzitou v Montaně. Tudíž jednoznačně nejde o tematiku zcela novou. Zároveň 
je to však tématika, která není přímo podporována grantovým projektem a nemá 
přímou souvislost s projekty řešenými v poslední době (tvorba protilátek a lidské 
glykosylační dráhy  v semenech; terapeutická vakcína proti HPV, detekce 
rostlinných virů). Kateřina tak měla možnost použít některé konstrukty  vytvořené 
Lucií Kešnerovou a metodické postupy používané na našem pracovišti 
(agroinfiltrace, fluorescenční a elektronová mikroskopie, SDS-PAGE apod.) a 
zároveň měla dostatek prostoru navrhovat vlastní cesty a vytvářet vlastní konstrukty. 
Byla v naší laboratoři jediná, kdo v současnosti pracuje s virem TMV. Díky její práci 
máme v současnosti k dispozici  několik základních domestikovaných GB-
kompatibilních dílů, ze kterých lze vytvářet infekční klony TMV a studovat 
enkapsidaci in vivo 
 
 
 
Přístup studenta k zadanému tématu (samostatnost, tvořivost, zodpovědnost, práce s 
literaturou apod.) 

Kateřina ve své práci prokázala nadprůměrné schopnosti co se týče jako 
samostatnosti, tvořivosti tak i zodpovědnosti. Za zmínku rozhodně stojí i její 
mimořádná trpělivost, protože bohužel ve své práci narážela na mnohem více 
neočekávaných překážek, než je obvyklé.   
 
 
 
Postup práce (soustavnost práce, upozornit na případné komplikace, které se vyskytly 
během práce, objektivní překážky např. technické, zdravotní apod.) 
Práce postupovala podle plánu. Vždy je ještě jeden experiment, který nutno dodělat a tak 
tomu bylo jistě i zde. Pak se může stát, že nezbyde čas na samotné sepsání. Kateřina si 
však toto úskalí uvědomila a rozhodla se odložit termín obhajoby na podzimní termín. 
Rozhodně to kvalitě předkládaného textu prospělo.  
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