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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

Cílem práce bylo přispět k charakterizaci membránové fosfodiesterázy 8A, která díky svým 

do membrány targetujícím postranslačním modifikacím nabízí možnost testování raftové 

hypotézy in vivo. Tomáš Galica měl za úkol připravit sadu konstruktů PDE8A-citrin, které by 

díky odlišným postranslačním kotvícím modifikacím rozdílným způsobem targetovaly tento 

enzym do různých buněčných mikroprostředí.  Dalším cílem bylo otestovat, zda lokálně (v 

membránových raftech) produkované cAMP (cyklázovým toxinem z B. pertussis), může být 

účinně inaktivováno wt variantou PDE8a.  

Přístup studenta k práci s literaturou:  

Velice dobrý, samostatný, Tomáš Galica přistupoval k studované literatuře velice kriticky, 

byl si tudíž vědom slabin testovaných hypotéz (raftové teorie), experimentálních  přístupů.  

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 

Tomáš Galica byl schopen se velice rychle naučit know-how molekulární genetiky, přípravu 

konstruktů, práci s nimi, bioinformatické analýzy. Další metodikou, do níž velice rychle 

pronikl a následně bych schopen pomáhat ostatním členům laboratoře byla průtoková 

cytometrie. Tomáš byl přiměřeně samostatný, aktivní a systematický. Jeho vlastností, kterou 

bych rád ocenil, je kritičnost a přemýšlivost, s jakou přistupoval k návrhu experimentálního 

uspořádání. 

Přístup studenta při sepisování práce: 

Po návratu z půlročního Erasmového pobytu v letním semestru 2. ročníku magisterského 

studia se Tomáš Galica pustil do dokončení experimentální části práce – in vivo testování 

raftové hypotézy. Bohužel se nám oběma nepodařilo vystihnout správný okamžik, kdy 

přestat v experimentování a pustit se do sepisování a formální finalizace práce. Sehrálo v tom 

jistě svou roli i rozhodnutí, že práce bude psána anglicky. Přístup Tomáše při sepisování 

práce byl nadstandartní, bohužel velký časový tlak, hlavně v závěru vedl k tomu, že práce je 

mozaikou více a méně propracovaných kapitol a obsahuje celou řadu formálních nedostatků. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Základní cíle práce byly splněny. Připravené konstrukty se určitě stanou důležitými 

reagenciemi pro další pokračování projektu. Vzhledem k Erasmovému pobytu v době, která 

je normálně velice experimentálně produktivní, nebyly všechny in vivo studie dokončeny tak, 

aby bylo možné jednoznačně rozhodnout o funkční relevanci membránových mikrodomén ve 

vztahu k signalizaci prostřednictvím cAMP. Do tohoto risku jsme šli společně, já i 

diplomant, s vědomím, že snížení kvality diplomové práce bude vyváženo důležitou studijní 

zkušeností ze skvělé evropské univerzity. 
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