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Posudek školitele na diplomovou práci Bc. Terezy Zemanové. 

 

Tereza začala pracovat v naší laboratoři během svého bakalářského studia ještě v 

malebných sklepeních Viničné 7. Do naší skupiny původně dorazila jako součást 

dívčího seskupení MaTeL, což mohlo vyvolávat určité obavy, ty se ale v žádném 

případě nenaplnily. Terka u nás úspěšně vypracovala bakalářskou práci na téma 

Mitochondriální “unfolded protein response”.  Během svých pozvolných začátků 

se naučila experimentovat s buňkami Giardia intestinalis, zvládla kultivaci, 

buněčnou frakcionaci a přípravu konstruktů pro expresi tagovaných proteinů. 

Vlastní diplomový projekt už Terka řešila v Biocevu a do svých dovedností 

přidala bioinformatické analýzy, transformace buněk a biochemické 

charakterizace proteinů. Původní záměr projektu byl velice obecný: identifikovat 

proteiny účastnící se interakcí mitosomů s ostatními buněčnými 

strukturami/organelami. Přes úvodní neúspěchy s proteinem LACS4, který byl 

jedním z našich žhavých kandidátů, se Terka proto rozhodla samostatně vybrat 

možné interakční faktory na základě předchozí publikované práce týmu. Na 

tomto základě tak vlastně vykrystalizovala samotná diplomová práce. Terka 

pracovala zcela samostatně a úspěšně se jí podařilo částečně charakterizovat 

několik vybraných proteinů, z nichž byl pro důkladnější analýzy vybrán homolog 

podjednotky dyneinu. Tak jak to bývá v diplomových projektech zvykem, 

objevilo se více úskalí než jsme původně předpokládali. Proteiny byly na western 

blotech příliš veliké až obrovské, nechtěly se rozpouštět, nechtěly se vázat na 

kolonu anebo se vůbec překládat, a tak jsou předložená experimentální data 

výsledkem mnohem většího úsilí, než by se zdálo. Terka si ale taky dala na čas, 

což je zřejmé i z odložené obhajoby. Měla ještě další zájmy, které ji odváděly od 

soustavnější práce v laboratoři. Většinu výsledků se ji podařilo získat až v 

závěrečném období po složení magisterských státnic. Samotná příprava textu 

diplomové práce však probíhala v naprosté pohodě v dostatečném předstihu a 

výsledná práce je proto velmi kvalitní. V průběhu svého magisterského studia se 

Terka účastnila domácích i zahraničních konferencí, pomáhala i s dalšími 

projekty a byla výrazným společenským členem našeho týmu.  Závěrem mohu s 

radostí říct, že Terka je velmi inteligentní a samostatná mladá žena, povahou 

vedoucí oddílu,  s velkým odhodláním pro úspěšné provedení pokusu nebo třeba 

organizaci výletu na koních. 

Celkově jsem proto s diplomovou prací Terezy Zemanové velmi spokojen. 

 

Pavel Doležal 


