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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 
 
Hlavním cílem byla charakterizace specifických mutant v PCI doméně „a“ subjednotky 
translačního iniciačního faktoru eIF3 (gen TIF32), u níž jsme se domnívali, že může 
narušovat vazbu mRNA na 43S pre-iniciační komplex. Mimo jiné k tomu bylo třeba zavést 
v naší laboratoři dosud neprováděnou, poměrně složitou assay, která umožňuje analýzu 
efektivity vazby mRNA na ribosome in vivo.  
 
Literární přehled je až na jednu drobnou vyjímku, která je zmíněna níže, velmi zdařilý. 
 
Přístup studenta k práci s literaturou: 
 
Neshledal jsem žádná pochybení, naopak, jsou citovány i práce, které vyšly krátce před 
odevzdáním této práce ke svázání.  
 
Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 
 
Vlaďka je velmi šikovná a svědomitá studentka, která patří mezi ty nejbystřejší, které jsem 
kdy jako školitel vedl. S lehkostí si poradí se zavedením nové metodiky, což byla de facto 
náplň její diplomové práce, neváhá se samostatně pustit do analýzy dat a plánování dalších 
experimentů. Do laboratoře docházela pravidelně, s kolegy vycházela, díky své otevřené a 
vstřícné povaze, bez sebemenších problémů. Jedinou věcí, na které je třeba dlé mého názoru 
v jejím dalším kariérním vývoji zapracovat, je něco, čemu se v angličtině říká „endurance 
and commitment to science“. Tady vnímám, ve srovnání se špičkovými studenty, mezi které 
Vlaďku řadím, prostor ke zlepšení. V každém případě jsem neváhal Vlaďce nabídnout místo 
PhD studentky a byl jsem potěšen, když ho přijala. 
 
Přístup studenta při sepisování práce: 
 
Práce je, až na drobné chyby, které uvádím níže, napsána v pořádku. Celý proces psaní 
proběhl bez problemů, a i když na to měla Vlaďka méně času, díky její zahraniční stáži 
v rámci Erasmus programu během celého letního semestru 2013, drtivou většinu počátečních 
nesrovnalostí vyřešila k mé absolutní spokojenosti. 
 
Drobné výtky: 

- zařazení kapitoly 2.2.1. mi nesedí z hlediska logického uspořádání textu, nejspíše 
bych tuto část zahrnul pod všeobecnou kapitolu 2.2 

- obrázky by v textu měly být řazeny dle pořadí (je zde obr. 4 a pak hned obr. 8) 



- drobné chyby v angličtině – např. implicating zaměňováno s indicating; 
v „conclusions“ chybí „implicated IN ...“  

- obr. 7 – eIF1 a eIF2 panely jsou zbytečně široké, prázdné šedé plochy nic neříkají 
- následující výsledek v diskuzi je uveden, jistě nedopatřením, chybně: “However, this 

protein (míněn jest tif32-K364 mutant) anyway failed to bind β-globin mRNA in the 
in vitro RNA binding assay we used.” Opak je pravdou, což ostatně vyplývá z 
následujícího textu. Je to poměrně neštastné přehlédnutí, které by zřejmě stálo za to 
ve všech kopiích Vladčiny práce ručně opravit ve stylu: ”However, this protein still 
interacted with β-globin mRNA…..” 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly splněny, což ostatně dostatečně ilustruje ten fakt, že celá práce, na níž je 
Vlaďka jedním ze tří prvních spoluautorů, je momentálně v recenzním řízení v Nucleic Acid 
Research. Příspěvek Vlaďky do této studie je velmi významný, viz. spolu-prvoautorství, tuto 
diplomovou práci tedy nemohu hodnotit jinak než na výbornou. Ostatně mám v plánu 
přihlásit tuto práci do každoroční soutěže o nejlepší diplomovou práci vypracovanou na půdě 
Mikrobiologického ústavu AVČR – budu Vlaďce držet pěsti. 
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  výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele: 

 
 
 


