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Cíle práce 
Cíle práce jsou jasně vymezeny a logicky formulovány 
 
Struktura (členění) práce  
Rozsah práce (počet stran): 56 
Je uveden anglický i český abstrakt a klíčová slova? ANO 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, seznam literatury) 
Výborná, blíže viz. Otázky a připomínky oponenta. 
 
Logická stavba a jazyková úroveň práce 
Výborná, blíže viz. Otázky a připomínky oponenta. 
 
Literární přehled:  
   Odpovídá tématu a je logicky členěn? ANO     
   Je napsán srozumitelně?   ANO 
   Jsou použité literární zdroje dostatečné, relevantní a aktuální? ANO 
   Jsou literární zdroje (včetně obrázků) v práci správně citovány? ANO (s drobnými    
výjimkami - viz. Otázky a připomínky oponenta). 
 
    
Materiál a metody: 
    Šíře použitých metodik. V pořádku 
    Odpovídají popsané metody prezentovaným výsledkům?  ANO 
    Jsou metody srozumitelně popsány? ANO    
 
 
Experimentální část: 
    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO 
    Je dokumentace výsledků adekvátní?     ANO 
    Je množství provedených experimentů dostačující? ANO 
     
 
Diskuze: 
   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO 
 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO 



 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?  ANO   
   
  

Závěry (Souhrn): 
   Jsou závěry podložené výsledky?   ANO 
   Jsou výstižně formulovány?  ANO   
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
           Cíle práce byly splněny. Předložená práce svědčí o zvládnutí řešených úkolů a 
odpovídá po formální i věcné stránce všem požadavkům, kladeným na diplomovou práci. 
Doporučuji ji proto ke kladnému vyřízení. 
            Na základě výše uvedených skutečností hodnotím diplomovou práci Bc. Hany 
Semerádové klasifikačním stupněm v ý b o r n ě. 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Předložená diplomová práce byla vypracována pod vedením Mgr. Ivana Kulicha, 

Ph.D., na Katedře experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty University 
Karlovy. Jejím cílem bylo přispět k poznání úlohy exocystu v buněčném procesu zvaném 
autofagie. 

Práce přináší nové poznatky týkající se interakce dvou paralogů podjednotky 
exocystu Exo70, konkrétně Exo70B1 a Exo70B2, s autofagosomálním markerem Atg8. 
Použitím molekulárních technik (dvouhybridní experiment v kvasince, metoda FRET = 
Főrster resonance energy transfer aj.) je v práci prokázána silnější interakce Exo70B2 s Atg8 
než v případě Exo70B1, na základě homologních modelů terciární struktury v kombinaci 
s bioinformatickými predikcemi jsou naznačena místa interakce obou paralogů s Atg8.  

Diplomová práce má všechny požadované formální náležitosti. S výjimkou českého 
abstraktu je sepsána v kvalitní odborné angličtině (i když některé anglické formulace na mě 
přece jen působí poněkud neohrabaně). Práce je zpracována pečlivě a fundovaně, evidentní 
jsou autorčiny rozsáhlé znalosti studované problematiky. Text je členěn standardním 
způsobem na část teoretickou zabývající se současným stavem řešené problematiky (celkem 
je v práci citováno téměř 70 zdrojů, z nichž skoro polovina pochází z posledních pěti let) a 
experimentální oddíl zahrnující použité metodické přístupy a shrnující dosažené výsledky a 
jejich diskuzi. Jednotlivé části jsou kvalitně zpracovány a vzájemně dobře vyváženy. 
Metodická část je zpracována vyčerpávajícím způsobem a svědčí o dobrém zvládnutí 
experimentálních postupů používaných v této oblasti výzkumu rostlin. Výsledky jsou 
uvedeny ve formě textu doplněného obrázky (celkem je prezentováno osmnáct grafů nebo 
fotografií, označení Fig.5 a Fig.10 je však nesprávně uvedeno vždy pro dva různé obrázky, 
obr.5 a 6, resp. obr.10 a 12) a tabulkami (celkem tři, na Tab.3 jsem ale nenalezl odkaz 
v textu). Diskuse se vyznačuje střízlivým přístupem k hodnocení dosažených výsledků a je 
prosta spekulací.  

K předložené práci mám následující dotazy či připomínky:  
- Může diplomantka uvést společné rysy exocystu u kvasinek, živočichů a rostlin a 

případné odlišnosti?  
- Jaký je autorčin názor na neobvykle vysoký počet paralogů některých podjednotek 

exocystu u rostlin? 
- I přes pečlivé zpracování se autorka nevyhnula některým menším stylistickým 

nepřesnostem či překlepům, kterých však je prosta jen málokterá diplomová práce. Tak 



jsou v textu např. použity různé formy pravopisu převzatých termínů, názvů a jednotek: 
„modeling“ (str.15) vs. „modell

- Několik drobných nedostatků jsem nalezl rovněž při zpracování literárních citací. 
Zatímco ve většině případů jsou v seznamu citací křestní jména autorů uvedena ve formě 
zkratek, asi u čtvrtiny prací jsou uvedena celá křestní jména. Příjmení některých 
citovaných autorů jsou v textu práce uvedena s diakritikou (Žárský – str.15, 42; Eliáš – 
str.16; Sláviková – str. 20, aj.), avšak v seznamu citací bez diakritiky. Některé práce 
citované v textu jsem nenalezl v seznamu literatury, např. Bodemann 2011 (str.12) → 
Bodemann et al. 2011?; Thompson et al. 2005 (str.14) → Thompson & Vierstra 2005 ?; 
Hayashi et al. 2015 (str.42) → Hayashi & Takaiwa 2015 ?; Zhao 2013 (str.48) → Zhao et 
al. 2013 ?. 

ing“ (str.16), Nicotiana Benthamiana vs. Nicotiana 
benthamiana (str.29, 30), „2,5 μl“ vs. „10μl“ (str.24) nebo „25mM“ vs. „2 mM“ (str.26),  
chybně uvedeno „cells... was placed“ namísto „cells... were placed...“ (str.30) nebo 
opakováno „and and“ (str.28, 31). 

 
Všechny výše uvedené připomínky uvádím pro detailnější objasnění některých údajů 

a formulací předložené práce. Nepostihují však nijak její podstatu ani nesnižují její odborné 
kvality a autorce by měly posloužit především pro případné publikování dosažených 
výsledků v odborné literatuře.  
 
 
 
 
Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
 
x  výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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