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Struktura (členění) práce  

Rozsah práce (počet stran): 73 stran 

Je uveden anglický i český abstrakt a klíčová slova?  Ano 

 

Formální úroveň práce 

 

Předložená práce je po formální stránce v pořádku. Literatura je správně citovaná. Poněkud 

nezvyklé je, že v textu nejsou odkazy na obrázky, nicméně obrázky jsou usazeny v textu na 

logickém místě. Obrázek č 6 mohl být na šířku a získat tak více prostoru, teď jsou písmena 

příliš drobná. U obrázku č 14 a 15 autorku asi zradil textový editor a došlo k překryvu 

obrázků.  

  

Logická stavba a jazyková úroveň práce 

Práce je napsána opravdu pěknou, bohatou češtinou téměř bez chyb. 

Logická stavba práce je standartní. 

 

Literární přehled:  

    

Literární přehled je velmi detailní, autorka shrnula poznatky o rodině proteinů Lgl a 

tomosynech zejména v živočišné literatuře. Podle mého názoru je na mnoha místech literární 

přehled až příliš detailní; myslím, že některá fakta jsou specifická pro daný modelový systém 

(příklad centrum paměti hmyzu) a jejich relevance pro rostlinné tomosyny může být malá. 

Autorka také hojně používá zkratky, v některých pasážích byl text kvůli nim těžko 

stravitelný (příklad str.21 konec prvního odstavce). Zkratku má smysl zavádět v případě, že 

bude často v následujícím textu používána. Poslední výtka k úvodu se týká kapitoly o 

rostlinných tomosynech. Tato má 18 slov. Důvodem je, že se o rostlinných tomosynech 

v podstatě nic neví. Nicméně několik prací se okrajově tomosyny zabývá a tyto články jsou 

zmíněny v diskuzi. (Např. TYN2 byl objeven jako target transkripčního faktoru DUO1 při 

vývoji samčího gametofytu, což je relevantní pro expresní analýzu TYN v kapitole 

výsledky.) Podle mě měly být všechny publikace, které se i jen okrajově dotýkají rostlinných 

tomosynů, detailně rozebrány už v úvodu, a to i na úkor detailů o živočišných tomosynech. 

Zdroje jsou správně citovány jak v textu tak u převzatých obrázků.   

 



Materiál a metody: 

 

Kapitola materiál a metody je opět pečlivě zpracována, metody jsou do detailů popsány. Šíře 

použitých metod je poměrně velká, autorka prošla celou metodickou cestu od přípravy 

konstruktů a materiálů k tomu nutných, přes jejich překlonovávání do cílových vektorů, 

přípravu dvouhybridního kvasinkového screenu, transformaci rostlin a vizualizaci proteinů 

v rostlinných buňkách. 

 

 

Experimentální část: 

 

Experimentální část je dobře popsaná a dokumentovaná, akorát místy bych zvážil přesunutí 

některých experimentálních detailů do části materiál a metody (zejména při popisu klonování 

konstruktů). Kvasinkový dvouhybridní screen s oběma tomosyny překvapivě nepřinesl žádné 

interaktory, a to jak v případě binárního testování kandidátních proteinů, tak v případě 

screenování cDNA knihovny z květenství A. thaliana (což vzhledem k expresi TYN2 zní 

jako správná volba knihovny). Tento negativní výsledek je samozřejmě zklamáním hlavně 

pro autory, ale nijak neubírá na kvalitě práce.  

Výsledky kapitoly o lokalizaci TYN vykazují známky toho, že byly vytvořeny v časové tísni; 

autorka analyzuje lokalizace v T1 rostlinách a na antibiotické selekci (je to tak?) a v případě 

TYN1 se nepodařilo vizualizovat lokalizaci vůbec, protože konstrukt pro Arabidopsis nebyl 

z časových důvodů transformován do rostliny a konstrukt pro expresi v Nicotiana 

benthamiana nefungoval. Myslím, že je to škoda, lokalizace TYN2 mohla být provedena 

důkladněji a například v různých rostlinných orgánech nebo po relevantních treatmentech. 

 

Diskuze: 

   

V diskuzi jsou dosažené výsledky dostatečně porovnány s literaturou. Autorka se zamýšlí 

nad výsledky, obhajuje výběr kandidátních proteinů testovaných ve dvouhybridním screenu a 

pokouší se vysvětlit důvody, proč nebyly nalezeny interagující proteiny. Dále dochází 

k závěru, že mRNA proteinu TYN2 je v rostlině pravděpodobně ovlivněna RNA interferencí.  

  

Závěry (Souhrn): 

   Závěry odráží dosažené výsledky, jsou podrobně a výstižně formulovány. 

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Předložená diplomová práce dokazuje, že autorka zvládla během svého laboratorního 

působení osvojit si značné množství metodických přístupů, které dokáže podrobně a správně 

zdokumentovat. Z práce je zřejmé, že autorka je schopná pracovat s literaturou, napsat 

vědecký text na vysoké jazykové úrovni a interpretovat a diskutovat dosažené výsledky. 

Proto byly cíle práce jednoznačně splněny. 
 
 

 

Otázky a připomínky oponenta (povinná část posudku): 

 

Moje hlavní výhrada je, že jste se v práci nesoustředila také na studium inzerčních mutantů 

obou tomosynů. Proč jste se tak rozhodla? Co se ví o fenotypových projevech absence 

tomosynů u rostlin?  



 

K verifikaci správné exprese konstruktů v kvasinkách: není v pLexAN přítomen nějaký 

generický tag (HA, Myc etc), který by bylo lze použít pro detekci? 

 

Píšete, že se ve screenu proti knihovně „nepodařilo nalézt ani jediný relevantní interaktor“. 

Znamená to, že jste našla nějaké interaktory, které nebyly relevantní, nebo že jste nenašla 

žádné interaktory? Jak se pozná relevantní interaktor? 

 

Opravdu jste používala pro přípravu LB media rostlinný agar? A proč je uveden 

v mililitrech? 

 

Ubikvitinový promotor by měl být specifikován. O jaký konkrétní promotor se jedná? 

 

V textu chybí AGI kódy pro TYN1 a 2, lze je dohledat jen v obrázcích. 

 

Z vysoké fylogenetické vzdálenosti tomosynu Drosophily usuzujete na vysokou funkční 

specializaci rostlinných tomosynů. Lze toto opravdu usoudit na základě výsledků získaných 

z jednoho zástupce nerostlinných tomosynů? 

 

Proč jste pro selekci T1 Arabidopsis používala hygromycin kanamycin selekci? 

 

Exprese TYN1 v listech tabáku nevedla k žádné detekovatelné fluorescenci. Co myslíte, že 

bylo důvodem? Máte ověřeno, že použitý promotor je v listech tabáku aktivní? Proč jste 

netransformovala do tabáku i TYN2? Proč jste nepoužila UB::TYN1 pro transformaci 

Arabidopsis?  

 

V diskuzi říkáte, že silnější exprese ve zralých průduchách je známkou toho, že TYN2 je 

umlčován v kořeni RNA interferencí. Můžete to více rozvést? 

 

 

 

 

 
 

 

 


