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Zařazení předkládané práce do kontextu dalších prací týmu  
 
Diplomová práce Bc. Barbory Doležalové navazuje na předchozí diplomové práce 
zaměřené na draselné transportéry rodiny KT/HAK/KUP, což je problematika již delší dobu 
v našem týmu řešená. Transportérům KT/HAK/KUP se dlouhodobě věnuje především Mgr. 
Marek Šustr a Barbořina diplomová práce je proto úzce propojená s jeho probíhající 
doktorskou prací a navazuje i na jeho již skončený projekt GAUK. Marek Šustr se také 
z pozice konzultanta zásadním způsobem podílel na vedení Barbory při práci v laboratoři. 
Barbora se ve svých experimentech zaměřovala především na transportér KUP5 a jeho 
bližší charakterizaci. Tím bezprostředně navázala na diplomovou práci Mgr. Hanky 
Štočkové. Funkce transportéru KUP5 v Arabidopsis thaliana není doposud popsána, v rámci 
diplomové práce se Barboře podařilo získat zajímavé výsledky a ověřit některé dříve 
získané. Velmi si cením úspěšného připravení linií nesoucích konstrukt pKUP5:GUS a jejich 
analýzy. Celkově již mají tyto výsledky publikační potenciál a po dokončení některých 
experimentů bude připravena publikace. 
Barbora se navíc zapojila do experimentů zaměřených na transportér KUP9. Podílela se i 
na experimentech s transportérem KUP7 a je spoluautorkou článku 134Cs Uptake and 
Growth at Various Cs+ and K+ Levels in Arabidopsis AtKUP7 Mutants (Plants, 2020). 

 
Přístup studenta k zadanému tématu  
 
Barbora je šikovná, pracovitá a pečlivá studentka, která k zadanému tématu přistupovala po 
celou dobu aktivně a zodpovědně. Zadané úkoly či domluvené termíny bez problémů plnila, 
aktivně se podílela na plánování experimentů, studovala literaturu a zvládla řadu 
experimentálních postupů. Nemám proto žádné námitky k jejímu přístupu k zadanému 
tématu ani k realizaci experimentů. Po celou dobu byla radost s ní spolupracovat a já jen 
lituji, že se nakonec rozhodla nepokračovat v doktorském studiu.     

 
Postup práce  
 
Díky zodpovědnému přístupu studentky práce postupovala bez problémů. A to i přesto, že 
průběh ovlivnila epidemie koronaviru a nucené přestávky v experimentální práci. Barbora 
čas využila velmi efektivně. Pokud nemohla fyzicky do laboratoře, pilně doma pracovala na 
textu diplomové práce, což jí umožnilo naplno využít dobu, kdy byla přítomnost v laboratoři 
možná. Barbora proto získala celkově značné množství výsledků, byť některé části práce se 
dokončit nepodařilo. V tomto směru patří velký dík i Markovi Šustrovi, který některé 
experimenty částečně dokončil v situaci, kdy Barbora do laboratoře dočasně neměla 
přístup. 
 
Celkově hodnotím postup práce za velmi dobrý. Závěrem mohu konstatovat, že přístup 
studentky k práci byl bezproblémový a zodpovědný. Barboře se podařilo získat zajímavé 
výsledky a také text diplomové práce dle mého názoru splňuje požadavky kladené na 
diplomové práce a doporučuji práci k obhajobě.  
 

Další poznámky k průběhu práce      Nejsou. 

Celkové hodnocení      výborně 
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