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Cíle práce 
 

• Prozkoumat expresní vzor EXO70E2-GFP v A. thaliana  

• Zjistit identitu EXO70E2 kompartmentů pomocí kolokalizačních experimentů s markery 

vybraných endomembránových struktur a za využití farmakologických ošetření, se zvláštním 

zřetelem na vzájemnou lokalizaci proteinů EXO70E2 a ATG8  

• Zjistit vliv narušení autofagických drah (ve vhodných atg mutantech či pomocí inhibitorů 

autofagie) na intenzitu a distribuci fluorescenčního proteinu EXO70E2-GFP  

• Provést fenotypovou analýzu exo70E2 mutanta při běžných podmínkách, ale především při 

uhlíkovém a dusíkovém hladovění a rovněž při deficienci či absenci železa  

• Prozkoumat vzájemnou lokalizaci proteinu EXO70E2 a chitinázy (AT2G43570)  

 

Struktura (členění) práce  

Diplomová práce má 104 stran (včetně všech úvodních, formálních, stran) a navíc má ještě 

detailní obrazovou přílohu, kterou do počtu stran nezapočítávám. Práce je klasicky člěněná 

na úvod, obsah, metody, výsledky, diskuzi a závěr a následují přílohy. Kvituji zařazení 

seznamu zkratek. Součástí diplomové práce je jak český, tak anglický abstrakt. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, seznam literatury) 

   Práce splňuje veškeré formální požadavky na diplomovou práci. Seznam literatury je 

obsáhlý, členění a obsah textu splňují požadavky diplomové práce. Vyzdvihl bych, dle mého 

názoru, nadstandardní obrazovou dokumentaci, která byla tak obsáhlá, že značnou část musel 

autor přiložit jako přílohu. Graficky nemám k práci žádné závažné výhrady. 
 

Logická stavba a jazyková úroveň práce 

   Práce je logicky členěná. Co se týká jazykové úrovně, tak zde bych si dovolil mírnou 

kritiku, především vzhledem k četnému používání anglických pojmů (převážně uvedených 

v závorkách, jako vysvětlení zkratek). Vím, že se tomu nedá nikdy úplně vyhnout, ale pojmy, 

u kterých to jde, jako „nekonvenční proteinová sekrece“ by měly být napsány česky a pokud 

už autor používá anglické výrazy v česky psané diplomové práci, tak bych doporučil využití 

uvozovek. Dále autor používal zkratky pro více pojmů než by dle mého názoru bylo nutné a 

tím trochu snížil čitelnost textu.  

   V rámci diplomové práce se jinak vyskytuje malé množství formálních či jazykových 

nepřesností, které buď zmíním v komentáři níže, nebo se jimi dle mého názoru nemá cenu 

zabývat a nezmiňuji je. 
 

Literární přehled:  

   Literární přehled odpovídá tématu a je logicky členěn, v literárním úvodu se dozvíme vše 

potřebné k následnému pochopení experimentální části. Text je srozumitelný, především 

vzhledem k přihlédnutím k problematice, kterou není úplně triviální čtenáři předat (velké 



množství pojmů a komplexních reakcí, kde „každá“ souvisí s jinou). Pro případné zlepšení 

srozumitelnosti bych autorovi doporučil zvážit více obrazové dokumentace (obrázky, 

schémata), které sice byly přítomny, ale mohlo jich být i více. Vzhledem k velkému množství 

pojmů (především zmínky o různých genech) se v textu vyskytuje hodně zkratek, autor tuto 

situaci ještě prohloubil tím, že dle mého názoru, psal ve zkratkách i pojmy, které být psány 

formou zkratek nemusely (např. buněčná stěna, postranní kořeny), čímž čtení textu a 

srozumitelnost ztížil. 

   Autor čerpal z vyčerpávaícího množství literatury, která byla aktuální a plně souvisela 

s tématem práce. Tyto literární zdroje jsou citovány standardním způsobem, kde bych 

vyzdvihl, že autor si dal práci a správně cituje i internetové stránky (což není vždy 

samozřejmostí). 
 

Materiál a metody: 

    Tato diplomová práce se vyznačuje nadstandardním množstvím použitých metod, které 

dokládají, že práce má ambici zkoumat danou problematiku velmi detailně a z více úhlů 

pohledu (využití farmakologického i genetického přístupu). Metody jsou v plném souladu 

s prezentovanými výsledky. Metody jsou napsány velmi srozumitelně, až na pár drobných 

výhrad, které zmíním v komentářích níže. 
 

Experimentální část: 

    Výsledková část je bohatá, autor zúročil množství využitých metod. Experimenty jsou 

jasně definované a jejich důvod je zřejmý. Zároveň jsou výsledky dobře zdokumentované a 

zhodnocené. Celkové množství provedených experimmetů reflektuje relativně vysoké cíle 

diplomové práce a je dle mého soudu nadstandardní. 
     

Diskuze: 

   Kapitola diskuse je zdařilá. Autor se v ní snaží kriticky nahlížet na své výsledky ve 

srovnání s dostupnou literaturou, zároveň se ale nebojí díky svým výsledkům a zkušenostem 

o některých již publikovaných datech polemizovat. V rámci diskuse jsou uvedeny hypotézy a 

návrhy jak ve výzkumu dále pokračovat. 
    

Závěry (Souhrn): 

   Závěry práce jsou podpořeny výsledky, nicméně forma (délka, detailnost, diskuse) závěru 

nebyla, dle mého názoru, zvolena ideálně.  

   Ačkoliv jsou v závěru reflektovány všechny dosažené výsledky, ale vzhledem k jeho délce 

nejsou úplně přehledně a rychle rozpoznatelné. Myslím, že závěr je zbytečně dlouhý a 

diskutující (diskusi autor zvládl velmi dobře, tak proč to zde opakovat ?). Doporučil bych, 

snažit se vměstnat kapitolu „Závěr“ maximálně na délku 1 strany A4 a zaměřit se především 

na konstatování toho, co bylo uděláno a ukázáno v diplomové práci, nikoliv to opět dávat do 

hlubšího kontextu s literaturou, to již bylo, jak jsem zmínil výše, uděláno v diskusi. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 

Cíle práce byly splněny. 

Práce splňuje veškeré náležitosti kladené na diplomovou práci a vřele ji doporučuji 

k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta (povinná část posudku): 
 

Připomínky, komentáře k diplomové práci: 

- Kapitola úvod by mohla být „vzletnější“,mohlo by se v ní dát více prostoru potenciálnímu 

širšímu dopadu studované problematiky, dále by v něm mohla být zmínka (jedna, dvě věty) o 

metodických přístupech použitých v diplomové práci. 

- Cíle práce, bych vyčleníl jako samostatnou (pod)kapitolu (ať již jako 1.1 nebo 2) čímž by se 



objevily i v rámci obsahu. Myslím, že cíle práce jsou dosti samostanou entitou, než aby se 

tvářili jako součást úvodu (toto přesvědčení jsem nabyl i z toho důvodu, že jsem je při dočtení 

diplomové práce a sepisování komentářů k ní, nemohl vy rychlosti najít). 

- Ocenil bych detailnější zdůvodnění proč se autor zaobíral chitinázou, z mého pohledu se 

chitináza v textu „najednou“ zjeví bez vzevrubnějšího vysvětlení. 

- Již jsem zmínil výše, ale myslím, že autor měl věnovat větší úsilí k zajištění efektivního 

využívání anglických výrazů (co nejméně vzhledem k tomu, že je práce psána v českém 

jazyce). Velmi dobrým příkladem je seznam zkratek, kde autor přeloží MVB, ale nepřeloží 

CPS atd. S tímto tématem souvisí i používání termínů:  

      Iniciace – použil bych spuštění 

      Signifikance – dal bych přednost termínu významnost a podotkl bych, že je vždy nutné 

uvést o jakou významnost („signifikanci“) se jedná. Myslím, že autor měl vždy na mysli 

statistickou významnost (ale to bychom si neměli domýšlet). Něco statisticky významného, 

ještě nemusí být zdaleka významné biologicky.  

      salinita – zasolení 

     „stacking gel“ – zaostřovací gel (zde bylo zajímavé, že rozdělovací gel byl nazván 

českým termínem)  

– Autor, dle mého soudu, v některých případech používá zkratky i pro termíny, kde by být 

použity nemusely, či dokonce neměly, což ztěžuje čitelnost textu. Takovými zkratkami jsou: 

BS – buněčná stěna; PK – postranní kořen; případně PM – plazmatická membrána a buněčné 

organely, velmi překvapující pro mne byly zkratky OWA/TWA – one-way ANOVA / two-

way ANOVA (zkratka zkratky). 

Ale chtěl bych dodat, že toto je vždy součástí jistého autorova kompromisu a pravděpodobně 

neexistuje jediné správné řešení a do jisté míry je vždy na autorovi jak moc bude zkratky a 

anglické výrazy používat. Na co je důležité pamatovat, že autor by měl být vždy schopen své 

rozhodnutí případně odůvodnit. 

-SDS chybí v seznamu zkratek 

- PAMPs neznamená pathogenesis-associated, ale pathogen-associated (viz Zipfel et al. 

2006_doi: 10.1016/j.cell.2006.03.037.) 

- Za jednu z nejproblematičtějších věcí výsledkové části považuji nedostatečné popisky grafů 

(mikroskopické fotografie byly popsány dostatečně a dobře). V těchto popiscích chyběla 

informace o počtu použitých vzorků, nebylo uvedeno co daná hodnota znamená, zda je to 

průměr (pravděpodobně ano, ale neměli bychom si to domýšlet, co kdyby to byl třeba 

medián), u krabicových grafů chybí popis, co ty „krabice“ představují (čára, křížek, obdélník, 

„fousy“). Také bych u grafů doporučil plný popis statistické metody tj. hladinu významnosti i 

použitý následný test. Autor to uvádí v kapitole 3.10.4 (takže je možné si informaci 

dohledat), ale obrázky by měly být samonosné a bez této informace nejsou.  

- V kapitole „Materiál a metody“ mi chybělo detailní složení médií pro kultivaci bakterií, 

nebylo ani vypsané např. formou tabulky (což bych preferoval) ani ocitované. Dále myslím, 

že média se píší s dlouhým „é“ nikoliv s krátký „e“. 

- Termín misky bych doplnil o upřesňující slovo „Petriho“, protože takto si čtenář může, pod 

termínem „misky“, představit ledacos, což se také děje v případě, že autor u pěstování rostlin 

v zemině opět použije slovo misky, kde předpokládám, že se již o Petriho misky nejednalo. 

- U popisu metody „Stabilní transformace rostlin“ v kapitole 3.5.2 chybí důležitá informace, 

že rostliny musí jít do květu. Stáří rostlin až tak směrodatná informace být nemusí (v 

některých podmínkách můžete použít rostliny po čtyřech týdnech, v některých po osmi). 

- str. 4 „komplex postupných událostí“ nebylo by lépe „sled postupných událostí“ 

- str. 29 slovo „póroval“ na straně 29 by asi mělo být inkorporoval (či vnesl ?) 

- str. 32 elutát měl být pravděpodobně eluát. 
 

 



Otázky k diplomové práci: 

Mohl by autor diskutovat jaký problém může představovat fakt, že dva hlavní genetické 

experimenty týkající se EXO70E2 byly provedeny s rostlinami (mutanty) jejichž genetické 

pozadí nebyl divoký typ (Col-0), ale pozadí bylo buď z mutanta rdr6 nebo ostop? Jaký 

problém tento fakt představuje pro případnou publikaci výsledků? Nebylo by, ve chvíli 

zjištění přítomnosti těchto mutací, lepší věnovat „veškeré“ úsilí vytvoření mutantů v pozadí 

divokého typu a výše zmíněnými liniemi se nezabývat? S touto otázkou souvisí dotaz na to 

zda je kontrola k mutantům pEXO70E2::EXO70E2:GFP v atg5 a atg9  plnohodnotná? (Není 

jasné, zda vše obsahovalo mutaci i v rdr6, nebo jen ta zmíněná kontrola. Předpokládám, že 

jako kontrola nemohla být použita Col-0 a z popisu dedukuji, že u atg5 a atg9 mutantů 

mutace v rdr6 přítomna nebyla.) 
 

Z jakých dat autor vychází, když konstatuje, že gen kódující chitinázu je nejvíce 

koexprimován s EXO70E2? 
 

Když se v diplomové práci „bavíte“ o expresních vzorech, co tím máte přesně na mysli? 

(pozn. Jak do toho vstupuje rozdíl mezi transkripcí a expresí genu? Jaké metody byly pro 

zmínky o expresních vzorech využity?) 
  

Z jakého důvodu autor používal pro sterilizaci semen (kapitola 3.2.2.1) v in vitro 

podmínkách tekuté SAVO a pro MS misky (což jsou také in vitro podmínky, ale v textu to 

vypadá jako kdyby nebyly) s kanamycinem použil sterilizaci chlorem? 
 

Pozoroval autor významný rozdíl v růstu rostlin na médiu se sacharózou a bez sacharózy?  
 

Na základě čeho autor stanovil, že požadované množství proteinu pro Western blot má být 

72,6 µg ? 
 

Není mi jasné, co znamená termín „PI3K komplex“ použitý několikrát v diplomové práci? 

PI3K je dle mého enzym a dosud jsem se nesetkal s tím, že by o něm bylo hovořeno jako o 

komplexu. S tím souvisí i fakt, že o PI4K autor mluví jako o enzymu. Pokud by PI3K byl 

komplex, jaký je rozdíl mezi PI3K a PI4K z hlediska toho, že jedno komplex je (PI3K) a 

druhé není (PI4K)? 

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

 

Zde bych chtěl poznamenat, že jsem se rozhodoval mezi známkou „výborně“ a „velmi 

dobře“ (kdyby existovalo něco mezi, volil bych to jako známku). Nakonec jsem se vzhledem 

k množství vykonané práce rozhodl pro známku výborně. Ale nebylo to jednoznačné 

rozhodnutí. 

Podpis oponenta: 

 
 

 

 


