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Diplomová práce Miloše Duchoslava se svým tematickým zaměřením zcela vymyká ostatním
problematikám řešeným v rámci Laboratoře buněčné biologie a biotechnologie rostlin. Její původ
vychází ze zjištění školitele, že u mutantní linie bramboru s výraznými fenotypovými změnami, které
zahrnovaly zvýšenou tendenci k tvorbě hlíz a odlišnou regulaci fotosyntézy, chyběla jedna z izoforem
mangan stabilizujícího proteinu fotosystému II (PsbO). Přestože práce metodicky vycházela ze
zkušeností týmu, ve vlastní fotosyntetické problematice byl Miloš osamocený a musel tedy projevit
velkou dávku samostatnosti. Do tématiky PsbO se přitom Milošovi podařilo hned v počátcích studia
zapracovat tak, že již ve čtvrtém ročníku uspěl v aplikaci o interní studentský grant u GAUK.

V průběhu studia PsbO se Miloš dokázal velmi dobře zorientovat v literatuře týkající se
daného tématu a osvojil si celou řadu metodik, z nichž některé bylo nutné na pracovišti nově zavést.
Za zmínku jistě stojí i to, že za účelem rozšíření metodického zázemí si Miloš samostatně sjednal
studijní pobyt (v rámci ERASMU) ve fotosyntetické laboratoři prof. Samuelssona ve Švédsku. Z mnoha
postupů tzv. „mokré“ experimentální práce bych zmínil izolaci a klonování genů, izolace a analýzy
proteinů dvourozměrnou elektroforézou, exprese a izolace rekombinantního proteinu z E. coli a jeho
a následné biochemické analýzy. Nutno rovněž podotknout, že nemalou část experimentálních
výsledků (a příslušných metodik), které v době sepisování Miloš nepovažoval za dostatečně
spolehlivé, do práce vůbec nezahrnul (jednalo se například o výsledky získané analýzou proteinových
komplexů pomocí Blue Native – SDS PAGE dvourozměrné elektroforézy). Krom uvedených
laboratorních postupů se Miloš naučil a úspěšně aplikoval i řadu metodik in silico, z nichž například
homologní modelování vneslo do studia rozdílů mezi izoformami PsbO zcela novou dimenzi a detailní
(„ruční“) analýzy hmotnostních spekter výrazně napomohly identifikaci mnohočetných proteinových
spotů PsbO pozorovaných na 2D gelech proteinů bramboru.

V průběhu řešení diplomové práce mě Miloš opakovaně přesvědčoval o svém vysokém
intelektu, hlubokém zájmu o detailní pochopení doslova všeho a schopnosti kriticky a konstruktivně
řešit problémy. V diskusích byl Miloš velmi nápaditý, dokázal naslouchat, ale nebyl-li přesvědčen o
názoru druhého, trval si na svém. Miloš pracoval velmi samostatně, pečlivě a spolehlivě a při práci se
nespokojoval s kopírováním předepsaného postupu, ale vždy přemýšlel o významu a účelu
jednotlivých kroků.

Kromě uvedených vědeckých předností bych rád zmínil i to, že Miloš je velmi přátelský a
spolehlivý i v běžném životě. Neodmítne pomoc ani v situaci maximálního časového presu. Jeho
zájmy jsou velmi všestranné, což se mj. projevovalo i tím, že během studia absolvoval výrazně větší
počet přednášek, než kolik bylo nutné ke splnění kreditového požadavku. Asi jediným Milošovým
slabším místem je ústní prezentace - má však mou plnou důvěru, že i tento (poměrně častý) handicap
dokáže brzy odbourat.

Při sepisování práce Miloš postupoval zcela samostatně a z mé strany byly potřeba jen
minimální vstupy. Nemohu si však odpustit kritickou poznámku stran dokončování práce (např. celé



diskuse), na něž si Miloš nechal zoufale málo času a velkou část práce pak musel stvořit během
několika rušných dnů před a po letním soustředění Arachne (které vedl) a před odletem na výpravu
po Kyrgyzstánu. I přesto se mu ale podařilo práci poměrně zdařile dokončit.

Diplomovou práci Miloše Duchoslava celkově považuji za výbornou a doporučuji ji k obhajobě.
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