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Školitelský posudek diplomové práce Bc. Štěpánky Tomášové 

Název práce:  The role of anillin in the growth cone of neurons 

Role anillinu v růstovém kónu neuronů 

Předkládaná diplomová práce byla vypracována na Katedře buněčné biologie PřF UK v La-
boratoři molekulární genetiky vývoje. V této laboratoři se krom dalších témat věnujeme i stu-
diu růstu a navigace axonů nervových buněk. Pro správný postup růstového kónu, tedy 
struktury na distálním konci výběžku, je nezbytná spolupráce dvou cytoskeletálních systémů 
– mikrotubulů a aktinových vláken. Přesný mechanismus jejich kooperace, příp. konkrétní pro-
teiny, které spolupráci zajišťují, však stále neznáme. Předkládaná diplomová práce se zabývá 
jedním kandidátem, který by tuto úlohu plnit mohl – anillinem. Role anillinu je studována pře-
vážně ve dvou relevantních buněčných liniích: lidské neuroblastomové linii SH-SY5Y a v lid-
ských  neuronech in vitro diferencovaných z indukovaných pluripotentních kmenových buněk. 

Štěpánka Tomášová se zapojila do projektu na samém začátku, měla k dispozici jen na-
prosté minimum předběžných výsledků. Společně s Mgr. Humhalovou zavedly v naší labora-
toři kultivaci a diferenciaci kmenových buněk jakožto novou, velmi pracnou a časově náročnou 
metodu. V průběhu práce se podařilo prokázat, že anillin se zřejmě podílí na iniciaci formování 
axonu a ovlivňuje pohyb růstového kónu v časných fázích růstu. Ačkoliv se nepodařilo prokázat 
zásadní roli anillinu pro pohyb a navigaci růstového kónu v pozdějších stádiích, přináší diplo-
mová práce cenné údaje o funkcích, které tento protein zastává mimo kanonickou úlohu v cy-
tokinezi.  

Rozčlenění textu práce do jednotlivých kapitol je standardní, obrazová dokumentace 
vhodně vybraná, formální úroveň i angličtina práce dobrá. V diplomové práci jsou použity re-
levantní literární zdroje, které jsou správně citovány. Objem a náročnost používaných metod 
dalece překračuje míru běžnou u studentských prací našich oborů. Výsledky jsou přehledně 
prezentovány a následně zdařile diskutovány v kontextu nejnovějších vědeckých poznatků. 
Dosažené výsledky bude uchazečka prezentovat koncem září na konferenci 27th Cytoskeletal 
Club ve Vranovské Vsi. 

Štěpánka se do práce v naší laboratoři zapojila již během bakalářského studia. Pečlivě si 
osvojila nejmodernější molekulárně-biologické přístupy, zvládá pokročilé mikroskopické tech-
niky i nejjemnější detaily kultivace a diferenciace neuronálních tkáňových kultur. V rámci di-
plomového projektu uchazečka mnohokrát prokázala svou pečlivost, pracovitost a důslednost. 
Dosažené výsledky průběžně konfrontovala s dostupnou literaturou, samostatně nad nimi 
přemýšlela, vyhodnocovala je a následně si navrhovala navazující pokusy. I při sepisování di-
plomové práce postupovala nezávisle, mé intervence měly spíše charakter doporučení a drob-
ných úprav. 

Diplomová práce Bc. Štěpánky Tomášové splňuje veškeré nároky kladené na diplomovou 
práci, proto ji jednoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně. 
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