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Autor: Jan Fíla 
Název práce: Obohacovací techniky užívané ve fosfoproteomice 
Zařazení předkládané práce do kontextu dalších prací týmu  
Navazuje na řešenou tématiku, nicméně v jejím rámci otevírá novou, v laboratoři dosud 
neřešenou dílčí problematiku 
Přístup studenta k zadanému tématu 
Samostatnost, tvořivost, zodpovědnost, kvalitní práce s literaturou 
Postup práce 
Protože se jedná o literární rešerši, nejsou mi přesný postup prací či eventuální technické 
těžkosti známy, k posouzení jsem dostal až hotové dílo. Diskuse o díle probíhala 
standardně. 
Celkové hodnocení 
Jan Fíla byl jedním ze středoškolských studentů, kteří se na náš ústav dostali v rámci 
projektu Otevřená věda a, pokud je mi známo, je jediným, který na ÚEB setrval do dnešních 
dní. Již v uvedené historické době projevoval neobvyklý zájem o výzkumnou práci a osvojil 
si základní laboratorní návyky a potřebné metody. S jen nepatrnou mírou nadsázky můžeme 
říci, že ještě před započetím studia na Přírodovědecké fakultě UK již pracoval na své práci 
diplomové. V naší laboratoři se podílí na řešení jedné ze základních otázek vývoje samčího 
gametofytu, na regulaci aktivace pylového zrna, tedy regulaci přeměny vegetativní buňky 
zralého pylového zrna v rychle rostoucí pylovou láčku. V rámci tohoto komplexního projektu 
řeší otázku identifikace bílkovin, které jsou v inkriminovaném krátkém, byť dramatickém 
období posttranslačně modifikovány, konkrétně fosforylovány či defosforylovány. Protože 
jeho dosavadní laboratorní výsledky nemohou být součástí bakalářské práce (tato by měla 
být literární rešerší), rozhodl se v předkládané práci podat aktuální přehled obohacovacích 
technik používaných ve fosfoproteomice. Jako prakticky všechno, na čem se Jan podílí, i 
tato práce je velice kvalitní, standardně nadstandardní. Dostal jsem do ruky komplexně 
pojatý, promyšlený a vyspělý text, který téměř nevyžadoval mého zásahu. O kvalitě 
bakalářské práce také svědčí, že v současné době pracujeme na jejím uveřejnění formou 
přehledného článku v mezinárodním recenzovaném periodiku. Práci navrhuji k obhajobě. 
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