
Posudek oponenta na diplomovou práci Bc. Ondřeje Pácalta:  

Analýza strumpellinu, podjednotky WASH komplexu 

Předložená práce shrnuje výsledky autorových experimentů, provedených v laboratoři Dr. Lenky 

Libusové, zaměřených na funkční a biochemickou analýzu strumpelinu, proteinu, který je součástí 

systému regulujícího nukleaci aktinu v živočišných buňkách. 

Rozsah a členění 

Práce o rozsahu celkem 85 číslovaných stran je psána v angličtině, obsahuje český a anglický abstrakt 

a je členěna na teoretický úvod, cíle, seznam reagencií, popis metod, výsledky, diskusi, závěry, 

poděkování, seznam zkratek, seznam citované literatury a přílohy (Supplements). Oddělení seznamu 

reagencií do zvláštní kapitoly nepokládám za zcela šťastné, vhodnější by bylo, kdyby jak reagencie, 

tak popis metodických postupů byly podkapitolami části obvykle označované jako Materiál a 

metody/Materials and Methods. Členění metodické části, které autor zvolil, sice není zcela 

standardní, avšak neubírá na čtivosti a srozumitelnosti, a pokud jsem byla schopna zjistit, neodporuje 

žádným pravidlům.  

Formální a jazyková stránka 

Práce je, pokud jsem schopna posoudit, psána čtivě poměrně slušnou angličtinou, i když se místy 

najdou neobratná vyjádření; jazykovou kvalitu považuji za srovnatelnou s řadou rukopisů určených 

k časopisecké publikaci, kterými jsem se zabývala coby recenzent nebo editor. Text je doprovázen 

celkově velmi zdařilou obrazovou dokumentací, v teoretickém úvodu převzatou (s řádným uvedením 

zdrojů) a ve výsledkové části založenou na kvalitních originálních snímcích. Literární citace jsou 

formálně jednotné, namátková kontrola neodhalila chybějící či nadbytečné literární odkazy, u 

citovaných studentských prací předchůdců z laboratoře by však bylo vhodné uvést, o jaký typ práce 

se jedná. Ojedinělé formální chyby v seznamu literatury (např. chybějící stránkování u několika prací 

či odlišný formát jmen autorů u citací počítačových programů) považuji spíše za pozitivní indikátor, 

neboť jsou zřejmým příznakem toho, že autor využíval nějaký citační software, který si asi neporadil 

s ne zcela standardními typy dokumentů. Pro budoucnost by si však měl odnést ponaučení, že po 

„neomylném“ programu je třeba výsledek ručně kontrolovat.  Po stránce formální a jazykové práci 

jako celek považuji za lehce nadprůměrnou.  

Literární úvod, cíle práce 

Teoretický úvod má promyšlenou logickou stavbu a je založen na prostudování rozsáhlého souboru 

recentní a subrecentní literatury, která je řádně citována. Autor vychází z obecného popisu 

buněčného jevu (oběh váčků, funkce aktinového cytoskeletu) a postupně svůj pohled zaostřuje na 

jeho dílčí aspekty, v nichž je známa nebo předpokládána funkce strumpelinu. Drobným nedostatkem 

je, že autor ne vždy jasně uvádí, na jakém organismu byly získány citované poznatky, a místy mám 

dojem, že implicitně předpokládá, že není-li uvedeno jinak, jde o člověka. Toto je však 

v biomedicínské oblasti rozšířeným nešvarem (což však neznamená, že bychom jej měli ignorovat) – 

moje poznámka budiž míněna především jako doporučení, na co si autor při budoucím psaní má dát 

pozor. Cíle práce jsou formulovány jasně a přehledně. 

Materiál a metody 

Dokumentace použitých metod a reagencií je velmi detailní, zjevně s cílem zajistit plnou 

reprodukovatelnost použitých postupů, což je chvályhodné. Šíři autorova metodického záběru 

sahající od klonování a analýzy DNA přes práci s tkáňovými kulturami, proteinovou biochemii až 



k pokročilým mikroskopickým technikám a analýze obrazu pokládám za úctyhodnou a zvládnutí všech 

těchto metod během diplomového projektu za vysoce nadstandardní.  

Výsledky 

Experimentální část je velmi rozsáhlá, množství výsledků dle mé zkušenosti odpovídá spíše 

disertačnímu projektu po 2-3 letech plného studentova nasazení než stavu obvyklému u diplomových 

prací. Výsledky jsou obsáhle a velmi kvalitně dokumentovány jak v textu práce samotném, tak 

v přílohách (Supplements). Z hlediska předpokládaného budoucího publikačního uplatnění strategii 

členění obrazové dokumentace na obrázky v hlavním textu a přílohách chápu, v žánru diplomové 

práce pro ně však postrádám důvod a nutnost opakovaně listovat mezi textem a supplementy mi 

připadala poněkud rušivá. Zjevně zbytečné, ať již v diplomové práci či v případné budoucí publikaci, 

však je označovat jednopanelové obrázky jako „panel A“ (týká se obr. 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, S1, 

S2, S3, S5, S6, S7, S8, S9, S10). Za ne zcela vhodné také pokládám označení jednotlivých částí grafu, 

který sdílí osu, jako samostatné panely (týká se obr. 10BCDE) či vložení tabulky jakožto panelu uvnitř 

obrázku (obr. 12C). Určité výhrady, nepodstatné z hlediska potřeb diplomové práce, avšak možná 

důležité pro budoucí publikační uplatnění, mám vůči některým aspektům designu experimentů a 

statistického hodnocení výsledků (zejména proto, že mi volba použitého statistického postupu 

připadá možná až zbytečně složitá, což by v budoucím recenzentovi mohlo vzbudit podezření, že 

autoři něco skrývají). Blíže tyto záležitosti rozebírám níže v otázkách k obhajobě. 

Diskuse a závěry 

V diskusi jsou výsledky adekvátně kriticky interpretovány v kontextu relevantní literatury. Autor 

pečlivě a analyzuje příčiny zjištěných diskrepancí mezi vlastními pozorováními a literaturou (např. 

pokud jde o predikci doménové struktury strumpelinu či rozdílného spektra zjištěných protein-

proteinových interakcí). Diskuse je promyšlená, detailní, a svědčí o tom, že autor se vynikajícím 

způsobem orientuje v aktuální literatuře, o problémech uvažuje a je si plně vědom omezení 

vyplývajících z experimentálních metod, které používá jak on sám, tak jeho publikující kolegové a 

konkurenti. Závěry práce jsou rovněž formulovány logicky a přehledně. 

Otázky a podněty k diskusi při obhajobě 

1. V případě GFP-značených derivátů strumpelinu jsou prezentovány výhradně mikrofotografie 

z fixovaných buněk. Bylo provedeno porovnání lokalizace těchto proteinů v živých a 

fixovaných buňkách (a pokud ano, jak to dopadlo)? Obávám se, že recenzent případné 

publikace toto bude chtít. 

2. Toto otvírá obecnější otázku: proč jsou pro detekci lokalizace buněčných struktur používány 

výhradně metody založené na barvení fixovaných buněk? Přinejmenším pro některé ze 

sledovaných struktur existují osvědčené fluorescenční markery pro detekci in vivo (zejména 

LifeAct deriváty pro aktin) a fakulta má pro in vivo mikroskopii vynikající zázemí. Prosím 

autora o osobní názor na vhodnost či nevhodnost aplikace live imaging fluorescenčních 

proteinových markerů pro další studium řešené problematiky. 

3. Způsob prezentace dat o kvantitativním vlivu mutací na obsah jednotlivých podjednotek 

komplexu v cytosolu ve spodní části obr. 10 pokládám za poněkud nešťastný. Mohl by autor 

při obhajobě či následné diskusi presentovat graf (či lépe několik grafů – pro každou 

podjednotku zvlášť), kde by byly pro každý sledovaný protein vyneseny absolutní (nikoli 

relativní) hodnoty zjištěné u WT a u jednotlivých mutantních linií včetně rozptylu a 



statistického hodnocení významnosti zjištěných rozdílů mezi WT a mutanty pro jednotlivé 

proteiny? 

4. Jak autor zjistil, že distribuce velikosti VPS35-pozitivních domén nevyhovuje podmínkám pro 

použití parametrických testů? Může toto zjištění dokumentovat? 

Závěrečné hodnocení 

Předloženou diplomovou práci považuji přes výše uvedené drobné nedostatky za velmi zdařilou, 

doporučuji ji k obhajobě, a pokud projev autora při obhajobě, reakci na tento posudek a následné 

diskusi bude stejně kvalitní jako psaná forma práce, navrhuji hodnocení známkou výborně. 

 

V Praze dne 1.2.2019     doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat.  


