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Charakterizace funkce genu AHL28 a jeho vliv na vývoj kořenového systému 

 

Zařazení předkládané práce do kontextu dalších prací týmu (ozřejmit návaznost, 
převzetí ověřených metodik, nutnost vypracování nových metodických přístupů, spolupráci 
s dalšími členy týmu na řešení např. řešení grantu, publikaci výsledků apod.)  

 
Práce je součástí tematického celku zpracovávaného v laboratoři Fyziologické Anatomie 
Rostlin, zkoumajícího geny rodiny AHL, jejich interakce a zařazení do regulačních kaskád 
při vývoji kořenového systému. Blíže charakterizuje jednoho z členů této rodiny, gen AHL28. 
Práce zahrnuje metody molekulární biologie běžně užívané ke studiu funkce genů tedy 
fenotypové analýzy linií s modulovanou expresí genu AHL28 i anatomické postupy 
zavedené v laboratoři. Na řešení studentka spolupracovala s ostatními členy týmu, využila 
transformanty z prvotního screeningu genů AHL školitele, ale také vytvořila linie nové. 
Během práce studentka  optimalizovala některé postupy, zejména při fixaci rostlin pro 
následné zobrazování fenotypových změn a jejich vhodnou identifikaci. Výsledkem je 
ucelený soubor dat počáteční funkční charakterizace genu AHL28, který je podstatným 
základem pro rodící se publikaci. 

 
Přístup studenta k zadanému tématu (samostatnost, tvořivost, zodpovědnost, práce s 
literaturou apod.) 

 
Proběhlo zodpovědné plánování experimentů, tvorba pracovních hypotéz a následné 
vyhodnocení očekávaných i neočekávaných výsledků, i dostatečné načtení literatury pro 
porozumění tématu a následné diskuzi dosažených výsledků. Při práci prokázala značnou 
schopnost samostatné práce i tzv. „tah na branku“ při dokončování jednotlivých pracovních 
celků. Osobitý přístup, při kterém sice neztrácela čas, však občasně způsobil pouze 
povrchní ponoření do problematiky či znalostí dané metody. 
 
Obecně lze konstatovat, že své závěrečné práci věnovala dostatečné množství času, který 
úspěšně proměnila v kvalitní výsledky.  
 

 
Postup práce (soustavnost práce, upozornit na případné komplikace, které se vyskytly 
během práce, objektivní překážky např. technické, zdravotní apod.) 
 
Bc. Eliška Škrabálková během tvorby práce postupovala po svém. Rád bych zmínil značné 
odhodlání při vyhodnocování velkých datových celků i až zarputilost, se kterou se pouštěla 
do opakování nezdařených experimentů. Není též možné nevzpomenout množství 
expresivního výraziva, jimiž obě činnosti provázela a které má většinová společnost 
vyhrazena pouze pro výjimečné životní události. Eliščin temperament též ovlivňoval 
komunikaci s ostatními členy týmu a to ve smyslu pozitivním i negativním. 
 
Závěrem uvádím, že práce byla soustavná a cílená na výsledek, s dílčími problémy, které 
však naštěstí bylo možné vyřešit. 
 

Další poznámky k průběhu práce nemám 

Celkové hodnocení: 1 (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 
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 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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