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   Jan Fíla byl jedním ze středoškolských studentů, kteří začali náš ústav navštěvovat 
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 značný zájem o výzkumnou práci a 
osvojil si základní laboratorní návyky a potřebné metody, za což patří dík zejména Dr. Nikol 
Dupľákové, která se mu v onu kritickou dobu nejvíce věnovala. S jen nepatrnou mírou 
nadsázky můžeme říci, že Jan pracoval na své diplomové práci ještě před započetím studia 
na Přírodovědecké fakultě UK. V naší laboratoři se podílí na řešení jedné ze základních 
otázek vývoje a funkce samčího gametofytu, na regulaci aktivace pylového zrna, tedy 
kontrole přeměny vegetativní buňky zralého pylového zrna v rychle rostoucí pylovou láčku. 
V rámci tohoto komplexního projektu řeší ve spolupráci s Dr. Věrou Čapkovou otázku 
identifikace bílkovin, které jsou v inkriminovaném krátkém, byť dramatickém období 
posttranslačně modifikovány, konkrétně fosforylovány či defosforylovány.  
   Předkládaná práce navazuje na práci bakalářskou, která podala přehled obohacovacích 
technik používaných ve fosfoproteomice. Tento přehled byl také následně publikován 
formou přehledného článku (Fíla a Honys 2012, Amino Acids). Diplomová práce si kladla 
dva cíle: 1) zavedení techniky metaloxidové afinitní chromatografie (MOAC) pro 
obohacování fosfoproteinů z pylu a 2) popsat pylové fosfoproteiny a nalézt jejich konkrétní 
fosforylační místa. Je potěšitelné, že obou cílů bylo dosaženo. 
   Jan Fíla v rámci své experimentální práce zvládl široké spektrum technik experimentální 
biologie rostlin od metod isolace pylu a kultivace pylových láček až po pokročilé molekulárně 
biologické a proteomické techniky. Právě v posledním bodě byl pro něho nepochybným 
přínosem opakovaný pobyt na spolupracujícím pracovišti IPK Gatersleben v laboratoři Dr. 
Hanse-Petera Mocka, kde spolupracoval zejména s Dr. Andreou Matros. Jan prokázal 
pečlivost, dobrou schopnost organizace práce, cílevědomost i schopnost kriticky vyhodnotit 
získané výsledky. V odborné literatuře se orientoval s přehledem, na základě provedených 
experimentů byl schopen jasně formulovat závěry v kontextu daného oboru i navrhnout další 
experimentální postup. Výsledky práce autora na předkládané diplomové práci tvoří základ 
dalších dvou impaktovaných publikací (Fíla et al. 2011, Biol. Plant.; Fíla et al. 2012, 
Proteomics) Podíl Jana Fíly na těchto publikacích je naprosto zásadní a po právu je jejich 
prvním autorem (jednou sdíleným). Autor dále prezentoval výsledky své práce formou 
přednášek a plakátových sdělení na několika konferencích. Konečně je mi potěšením, že 
Jan bude v nastoupené cestě i tématu pokračovat i během svého postgraduálního studia, 
na jehož konci, věřím, zde brzy uvidíme nejen odborně zdatnou, ale i komplexně vybavenou 
vědeckou osobnost. 
   Jsem přesvědčen, že diplomová práce Bc. Jana Fíly splňuje po obsahové i formální 
stránce obecné požadavky kladené na práce tohoto typu, a proto - i ze všech výše 
uvedených důvodů - doporučuji předloženou diplomovou práci k obhájení a k udělení titulu 
Mgr. 
Podpis školitele  
 
 
 


