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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

Cílem práce bylo pomocí bioinformatických a experimentálních přístupů přispět k nalezení 

bílkoviny, součásti histonacetyltransferázového komplexu SAGA, která je zodpovědná za 

interakci interleukinu-1alfa s tímto komplexem. Cíli práce odpovídalo i zadání tématu 

literárního přehledu, který je zaměřen na signální dráhu interleukinu-1 alfa, zejména pak na 

intrakrinní signalizaci a jadernou funkci IL-1alfa. Literární přehled též krátce uvádí do 

problematiky kvasinkových histonacetyltransferázových komplexů a to v míře nezbytné pro 

pochopení výsledkové části a související diskuse. 

Přístup studenta k práci, celkové hodnocení: 

Bez uzardění a přehánění mohu říci, že Josefův přístup k práci a studiu byl příkladný. Časté 

neúspěchy v experimentální části práce, které Josefa zejména zpočátku jeho pobytu v naší 

laboratoři provázely, dokázal vyvážit pilným studiem literatury, internetových databází a 

různých softwarových nástrojů. Během studia se Josef naučil dobře vyhodnotit literární údaje 

a na jejich základě samostatně navrhovat další směry výzkumu. Josef se v laboratoři projevil 

jako typický týmový hráč, ochotný kdykoliv pomoci, i když to vždy nesouviselo s jeho 

problematikou. Výsledky, kterých dosáhnul a ve své práci skromně popisuje, se staly 

významnou součástí publikace, která byla zaslána do recenzního řízení. Musím zmínit, že 

příprava této publikace částečně negativně zasáhla do sepisování diplomové práce, jejíž 

dokončování probíhalo v časové tísni a jejíž některé části jsem tak neměl příležitost ani čas 

přečíst. I přes drobné neduhy vzniklé horečným dokončováním práce, na němž též nesu svůj 

díl viny, hodnotím vzniklou diplomovou práci velmi vysoko. Josef Novák dle mého soudu 

bezpochyby splnil cíle diplomové práce i požadavky kladené na diplomního studenta a je tak 

moji milou povinností navrhnout výborné hodnocení jím předložené diplomové práce. 

Považuji v této chvíli za vhodné zmínit též, že jsme se s Josefem domluvili na společném 

pokračování ve výzkumu IL-1alfa v rámci doktorského studia. 
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