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Zařazení předkládané práce do kontextu dalších prací týmu  
Katčina práce navazuje na výzkum proteinu PsbO a jeho isoforem v naší laboratoři. Do 
tohoto tématu přinesla novou metodu, cílenou mutagenezi technikou CRISPR-Cas9. 
Vytvořením nových mutantů položila dobrý základ pro další výzkum v rámci týmu. 
Přístup studenta k zadanému tématu  
Katka se zvládla dobře zorientovat v různých nových metodách, které musela zvládnout. 
K práci přistupovala zodpovědně a aktivně. Byla pracovitá, dostatečně samostatná, zároveň 
dovedla dobře spolupracovat při těch experimentech, které jsme dělali společně. Při 
sepisování práce vždy dovedla zohlednit moje připomínky a požadavky. 

Postup práce  
Příprava nových mutantů v genech psbO1 a psbO2 trvala poměrně dlouho, mimo jiné kvůli 
zdlouhavému hledání rostlin bez Cas9 kazety a pomalému růstu mutantů psbo1cr. Na 
porovnávání nových mutantů s dříve používanými T-DNA inzerčními mutanty tak bohužel 
zbylo poměrně málo času, což nebyla Katčina vina. I proto nebylo už možné zopakovat 
rozsáhlý experiment s mutanty, když jsme zjistili, že část semen použitých v pokusu byla ze 
špatné sklizně a rostliny tím byly částečně ovlivněné. Nicméně díky některým jiným 
pokusům provedeným v rámci našeho týmu se nám podařilo většinu výsledků interpretovat. 
Nedostatek času se projevil i na pokusu o kvantifikaci proteinů PsbO1 a PsbO2 
v mutantech. I přes intenzivní práci a spolupráci v rámci týmu se nám nepodařilo dostatečně 
rychle optimalizovat izolaci proteinů a western bloty tak, abychom získali opravdu 
kvantitativní výsledky. 
Těžiště práce však spočívalo v samotném vytvoření nových mutantů, což bylo úspěšně 
splněno. Důležité je také zmínit, že Katka připravila větší množství konstruktů na různé 
komplementace mutantů, které nestihla použít. Společně s novými mutanty ale budou 
použity v dalším výzkumu v rámci týmu. 

Další poznámky k průběhu práce  

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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