
 Strana 1 

Posudek na diplomovou  práci 
 Posudek školitele  Jméno školitele: Michal Hála 

 

Datum: 12.2.2019 

Autor: Lilly Dejová 

Název práce: Rostlinné tomosyny a jejich funkce v sekreci 
Zařazení předkládané práce do kontextu dalších prací týmu  

Tato práce vznikla jako práce do značné míry pionýrská. Náš tým se tradičně 
zabývá regulací malých GTPáz u rostlin, zejména RAB a ROP GTPáz. Jednou 
z možností, jak hledat interaktory malých GTPáz je testovat homologie s ostatními 
eukaryotickými buňkami, kde je výzkum regulací malých GTPáz často dáleko 
vpředu. Velmi často zde ale narážíme na  fakt, že rostliny nejsou „ zelení 
živočichové“ a tento přístup selhává. Diplomová práce má za cíl naučit diplomanta 
vědecké práci, správnému navrhování experimentů, kritickému hodnocení faktů atd. 
a proto se výborně hodí pro tento přístup. Je to i případ předkládané diplomové 
práce, kdy se Lilly Dejová odvážně pustila do testování interakce tomosynů s RAB 
GTPázami u rostlin. 

Přístup studenta k zadanému tématu  

Lilly přistoupila k tématu odpovědně a odvedla v rámci možností dobrou práci. 
Musím ji pochválit zejména při sepisování diplomové práce, které probíhalo tradičně 
na poslední chvíli přes vánoční svátky. Text, který jsem nakonec dostal, byl velmi 
pěkný a povedlo se diplomovou práci dotáhnout do konce. 

Postup práce  
Práce probíhala soustavně a bohužel se prokázalo, že experimentální práce tohoto 
typu (tj. kdy je třeba naklonovat nějaký gen, připravit konstrukt apod.) může ve 
výsledku špatně odrážet množství vložené práce. Lilly se hodně nadřela, než se 
nám podařilo konečně tomosyny správně naklonovat a tak nezbylo už moc času pro 
rozvedení experimentů zaměřených na jejich interakce. Přesto bylo základní mety 
dosaženo a můžeme předpokládat, že tomosyny pravděpodobně interaktory RAB 
GTPáz u rostlin nejsou. 

Ve spolupráci s Lilly jsme narazili na fakt, že občas nešlo dobře skloubit naše 
časové možnosti, jelikož Lilly musela při diplomové práci ještě pracovat kvůli obživě. 
Často jí tak zbývala práce v laboratoři po večerech a vzniklé problémy jsme řešili se 
zpožděním, což také ovlivnilo průběh práce. Proto oceňuji, že to Lilly nevzdala a 
experimenty dotáhla. 
Celkové hodnocení: výborně 
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Instrukce pro vypracování a odevzdání posudku (po vyplnění posudku možno smazat): 

 Pro vypracování posudku diplomové práce použijte tento formulář, text standardním písmem 
slouží jako vodítko 

 Prosíme školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým bodům 

 Posudek můžete sami vložit do SIS, anebo s předstihem zaslat v elektronické podobě na 
adresu: hana.konradova@natur.cuni.cz a lipavska@natur.cuni.cz, a dále zajistit dodání 
podepsaného originálu (v 1 výtisku, jako součást protokolu o obhajobě) na sekretariát Katedry 
experimentální biologie rostlin PřF UK (p. Elena Kozlová), Viničná 5, 128 44 Praha 2. 
Podepsaný originál posudku musí být dodán před vlastní obhajobou, bez něho nesmí být 
obhajoba zahájena! 
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