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Zařazení předkládané práce do kontextu dalších prací týmu  
Diplomová práce Bc. Boženy Klodové logicky zapadá do širšího výzkumného tématu, na 
něž se zaměřují mimo jiné dva grantové projekty školitele – GAČR (19-01723S) a COST 
(LTC18043). Tyto projekty si kladou za cíl odhalit roli β-podjednotky komplexu asociovaného 
s nascentním polypeptidem (NACβ) ve vývoji květů a plodů huseníčku rolního (Arabidopsis 
thaliana). Předtím, než byly zahájeny experimenty v rámci této diplomové práce, byl dvojitý 
mutant NACβ charakterizován a byla provedena buněčná lokalizace studovaných bílkovin i 
promotorová analýza. Studium vzájemných interakcí obou homologů NACβ s pěti různými 
homology NACα huseníčku rolního tak bylo logickým pokračováním započatého výzkumu. 
V neposlední řadě byl v rámci této diplomové práce osekvenován transkriptom květních 
poupat dvojitého mutanta NACβ a kontrolních divokých rostlin Col-0 za účelem hledání 
transkriptů ovlivněných vyřazením genů NACβ z funkce. Získaná data se stanou součástí 
článku v mezinárodním impaktovaném časopise, jehož sdíleným prvním autorem bude 
právě diplomantka.  

Přístup studenta k zadanému tématu  
Bc. Božena Klodová obhájila v Laboratoři biologie pylu již svoji bakalářskou práci. Od té 
doby pilně pracovala na své diplomové práci a za tyto dva roky učinila znatelné pokroky jak 
ve schopnosti samostatné vědecké práce, tak při sepisování výsledků. V průběhu práce 
prokázala značnou samostatnost, nápaditost při plánování pokusů i při interpretaci a 
prezentaci získaných dat, avšak dokázala se na tato data dívat kriticky a s tímto ohledem je 
vyhodnocovat. Přípravu diplomové práce včetně prováděných experimentů doprovázelo 
značné množství času stráveného diskusemi výsledků a plánováním dalších pokusů včetně 
dlouhodobějšího směřování našich výzkumných témat. Tyto diskuse mohu zajisté označit za 
velmi zajímavé a přínosné i pro mne. V neposlední řadě bych rád připomněl nadšení 
diplomantky pro bioinformatické analýzy, jichž se týkaly dva workshopy, které během studia 
navštívila. Kromě toho v srpnu prezentovala svá data na konferenci v Českých Budějovicích 
formou přednášky a plakátového sdělení. 

Postup práce  
V průběhu práce se diplomantka musela naučit celou řadu nových metod – kvasinkový 
dvouhybridní systém, bimolekulární fluorescenční komplementaci i vyhodnocování souborů 
transkriptomických dat získaných metodami sekvenování nové generace. Přes značnou 
časovou náročnost byla získána kvalitní data, která budou v dohledné době publikována. 

Celkové hodnocení 
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm výborně. 

Podpis školitele  
 
 
 
 
 
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! 

mailto:lipavska@natur.cuni.cz
mailto:lipavska@natur.cuni.cz

