
 Strana 1
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Jméno posuzovatele: Lenka Havelková 
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Autor: Sylva Přerostová 
Název práce:  Charakterizace PTEN domény vybraných forminů II. třídy Arabidopsis 
 
Práce byla vypracována pod vedením Doc. RNDr. Fatimy Cvrčkové, Dr.rer.nat. v rámci 
problematiky řešené aktuálně jejím týmem. Cílem diplomové práce je studium role dosud 
neprobádaného forminu AtFH13 a jeho PTEN domény v rostlinách Arabidopsis thaliana. 
Autorka si dává za cíl ověřit informace získané na základě bioinformatických analýz a práce 
tedy obsahuje kromě vlastních experimentálních výsledků řadu dat získaných in silico. 
  
Předkládaná práce má klasické členění a obsahuje veškeré nezbytné kapitoly. Kromě 
obsahu, seznamu zkratek se skládá z osmi základních kapitol - abstraktu v českém a 
anglickém jazyce, úvodu, literárního přehledu, materiálu a metod, výsledků, diskuze, 
závěrečného shrnutí a seznamu citované literatury. 
 
Formální úroveň práce je velmi dobrá, práce je psána srozumitelným jazykem, logická, bez 
překlepů a chyb, výsledky jsou doplněny adekvátní obrazovou dokumentací. Pouze na 
počátku práce chybí číslování stran 4 a 8. Přehlednosti kapitoly literární přehled by možná 
prospělo využít více obrázků nebo schémat, která by doplnila a zpřehlednila poměrně 
komplikovaný text. 
 
Autorka v práci cituje celkem 85 původních prací a přehledů, včetně mnoha prací recentních 
(22 prací mladších pěti let, z toho 11 z posledních dvou let) a dále mnoho databázových 
odkazů, což vypovídá o aktuálnosti řešeného tématu. Použité literární zdroje jsou 
dostatečné, relevantní a v práci jsou citovány správně a jednotně. 
 
K práci mám následující připomínky a dotazy: 
1) Literární přehled práce (celkem 12 stran) se omezuje pouze na forminy, o kterých máme 
zatím u rostlin poměrně málo informací. Protože práce je spíše stručná, svým rozsahem 67 
stran by jistě poskytovala prostor k hlubšímu zpracování tématu. Je škoda, že nebylo 
pojednáno o dynamice a nukleaci aktinu v širších souvislostech. 
 
2) U rostlin Arabidopsis bylo popsáno 21 různých forminů, avšak zatím pro ně bylo nalezeno 
pouze několik biologických funkcí. Jak by bylo možné tuto disproporci vysvětlit? 
 
3) V kapitole materiál a metody str. 27 - pěstování rostlin uvádíte, že byla semena po 
sterilizaci uložena v 500 ml destilované vody. Opravdu? 
 
4) V kapitole tranzientní transformace tabáku (str. 34) je překvapivě Agrobakterium 
kultivováno v LB médiu s antibiotiky a acetosyringonem (uvádíte k aktivaci bakteriální 
exprese) K čemu slouží acetosyringon v metodách transformace rostlin pomocí 
Agrobakteria?  
 
5) Na obrázku 11 (v textu na str. 48 chybně komentován jako obr. 12) zachycujete lokalizaci 
PTEN domény fúzované s YFP. Jaká byla frekvence výskytu popisovaných lokalizací PTEN 
proteinu v listech tabáku? Docházelo ke změnám v lokalizaci (např. k přibývání shluků) v 
čase? 
 
6) Na str. 50 byla zřejmě zaměněna uváděná velikost proteinů krátké a dlouhé verze. 
 
7) O jaké frakce se jedná na obr. 12? V předcházejícím textu (str. 50) je zmiňována 
elektroforetická vizualizace vzorků supernatantu i peletu, před i po indukci IPTG, v obrázku 
není upřesněno. Jak vypadala exprese proteinu ve zmiňovaných frakcích? Byla sledována 
exprese proteinů v čase po indukci IPTG?  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Autorka prokázala dobrou 
orientaci v problematice, kterou zvládla nejen po teoretické stránce při práci s literaturou, ale 
velmi dobře se zorientovala i na poli bioinformatiky. Během své experimentální práce si 
diplomantka osvojila řadu metod a získala množství originálních výsledků, které dostatečně 
diskutovala s dostupnou literaturou. Ve své práci obsáhla aktuální, rozvíjející se téma a 
přispěla k poznání role forminů u rostlin. Práce vykazuje pouze drobné nedostatky či 
nepřesnosti. 
 
Práci doporučuji k obhájení a hodnotím známkou výborně. 
 
Podpis oponenta: 
 
 
 


