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Školitelský posudek diplomové práce Bc. Ondřeje Pácalta 

Název práce: Analýza strumpellinu, podjednotky WASH komplexu 

Předkládaná diplomová práce byla vypracována na Katedře buněčné biologie PřF UK 

v Laboratoři molekulární genetiky vývoje. Jeden z projektů naší laboratoře se věnuje 

multimernímu komplexu WASH, který zásadním způsobem ovlivňuje dynamiku aktinových vláken 

na membránách váčků endozomální dráhy. Ondřej Pácalt se ve své diplomové práci zaměřil na 

dosud málo prozkoumanou podjednotku tohoto komplexu, protein strumpellin. V rámci projektu 

provedl fragmentační analýzu tohoto proteinu. Dále Ondřej připravil a charakterizoval KO 

buněčnou linii, která strumpellin zcela postrádá. To mu následně umožnilo studovat nejen funkci 

strumpellinu samotného, ale i zbylého nekompletního komplexu WASH. 

Diplomová práce je sepsána pěknou angličtinou. Text má dle mého soudu dobrou formální 

úroveň, je standardním způsobem rozčleněn a doplněn bohatou obrazovou dokumentací. V práci 

jsou použity relevantní literární zdroje, které jsou správně citovány. Vytyčené cíle byly beze zbytku 

splněny. Šíří použitých metod i dosaženými výsledky je tato práce vysoce nadprůměrná. Ráda bych 

také vyzdvihla kvalitu kapitoly Diskuse, ve které uchazeč samostatně porovnává získané výsledky 

s literárními prameny, hledá možné příčiny případných rozdílů a navrhuje další pokusy, které by 

analýzu úlohy strumpellinu dále osvětlily. 

Ondra se velmi aktivně zapojil do práce v naší laboratoři již během bakalářského studia. 

Rychle se naučil nejmodernější molekulárně-biologické a biochemické přístupy, pokročilé 

mikroskopické techniky, pěstování tkáňových kultur. V rámci svého diplomového projektu 

prokázal pečlivost a vytrvalost i v době, kdy se pokusy nedařily dle plánu. Dosažené výsledky 

průběžně konfrontoval s odbornou literaturou, samostatně navrhoval pokusy do své diplomové 

práce, s velkým nasazením se věnoval statistickému vyhodnocení dat. Ondra byl vždy platným 

členem laboratoře, ochotným pomoci ostatním.  

Diplomová práce Bc. Ondřeje Pácalta splňuje veškeré nároky kladené na diplomovou práci, 

proto ji jednoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně. 
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