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Cíle práce 
Cílem diplomové práce Bc. Jana Martínka bylo vizualizovat jednotlivé podjednotky 
komplexu ARP2/3 v živých rostlinných buňkách, určit jejich subcelulární lokalizaci a 
případně lépe charakterizovat funkci ARP2/3 v kontextu rostlinného těla. Jedná se o aktuální 
téma, neboť znalostí o ARP2/3 komplexu zvláště u rostlin máme stále žalostně málo. 
Struktura (členění) práce  
Rozsah práce činí 90 stran (včetně kapitoly Literatura). Práce má všechny obvyklé kapitoly 
včetně anglického a českého abstraktu, klíčová slova však schází. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, seznam literatury) 
Diplomová práce Jana Martínka je zpracována poměrně pečlivě, neobsahuje žádné hrubé 
formální prohřešky. Překlepy se v textu vyskytují pouze střídmě, nenarušují srozumitelnost 
sdělení. Snad jen u fibroblastů T3T na str. 73 jsem váhala, zda se jedná o nějakou 
neobvyklou buněčnou linii. 
Práce je bohatě dokumentována především atraktivními mikroskopickými obrázky, a to jak 
v kapitole Literární přehled, tak i v kapitole Výsledky. V několika případech postrádám u 
obrázků měřítko (např. převzaté obr. 12, 16, 17 a 18; ale i panely fotografií přímo z výsledků 
– obr. 20, 27, 32, 38, 39). K obr. 36 jsem nenašla žádný odkaz v textu. 
Použitá literatura obsahuje relevantní primární vědecké články i několik vhodně zvolených 
článků přehledových. Autor cituje jak práce z minulého tisíciletí, tak práce zcela recentní. 
Citování prací v textu je provedeno správně, v seznamu literatury však jsou u některých 
článků uvedeni všichni autoři (a to i v počtu např. 13 jmen), zatímco jinde je zastoupen 
pouze první autor a další členové autorského kolektivu chybí (namátkou Frank 2003, Sawa 
2003, Welch 1997).  
Logická stavba a jazyková úroveň práce 
Celkové členění diplomové práce odpovídá zvyklostem oboru. Jednotlivé kapitoly na sebe 
navazují a vytváří logický celek. Jazykovou úroveň práce hodnotím jako výbornou. 
Literární přehled:  
Literární přehled výstižně představuje komplex ARP2/3, shrnuje současné vědecké poznatky 
o jeho funkci v jednotlivých skupinách organizmů. Z literárního přehledu též jasně vyplývá, 
že předkládaná diplomová práce zaplňuje část mezery, kterou ve znalostech o ARP2/3 
komplexu stále máme. Jedinou výtku mám k obr. 18, kde v části D, E a F došlo během 
zpracování obrazu očividně k přidání zeleného a fialového oblouku, aniž by bylo vysvětleno, 
o co se jedná. Nakonec jsem si musela informaci vyhledat v původním článku. 
Materiál a metody: 
Metody použité v práci jsou adekvátní vytyčením cílům. Šíře použitých metodik je 
relevantní, jednotlivé metody jsou výstižně popsány. 
Ke kapitole Materiál a metody mám následující připomínky: 
V kap. 3.2.1 je uvedeno: „Bakterie Escherichia coli nesoucí daný plazmid byly přečárkovány 
na plotny s LB médiem se selekčními antibiotiky a kultivovány dva dny při teplotě 
37 °C.“ Proč probíhala kultivace tak dlouho? 
Tab. 14 na str. 46 shrnuje složení vysoce denaturujícího vzorkového pufru. Obsah 
bromfenolové modři je zde 5g/l, tj. 0,5 %. Byla skutečně použita barva v takto vysoké 
koncentraci, nebo se jedná o překlep? 
Proč byla membrána Western blotu blokována při 37 °C? 



Nebylo by nejjednodušší do tabulek, které shrnují použité protilátky (tab. 21-24), uvést 
výrobce a katalogové číslo? Odpadla by tím potřeba vypisovat zdroj proteinu na imunizaci a 
zvíře, které protilátku vyprodukovalo. V hlavičce tab. 24 je chybně uvedena kategorie zdroj 
místo výrobce.  
V kapitole Materiál a metody velmi postrádám podkapitolu o mikroskopii, neboť tato metoda 
je stěžejní pro celou práci. Chybí zde specifikace použitých mikroskopů i detailní vysvětlení 
dalších úprav a vyhodnocení získaných obrázků. 
Experimentální část: 
Kapitola výsledky je rozdělena na dvě části – vizualizaci podjednotek komplexu Arp2/3 
pomocí exprese fúzního konstruktu s GFP a vizualizaci podjednotek pomocí protilátek. 
Zvláště první část považuji za vydařenou; je vidět, že mikroskopické obrázky pořizoval 
nadšenec a odborník v jedné osobě. Snad jen kvalita obr. 30 mi nepřipadá dostatečná, aby 
mne přesvědčila, že se skutečně jedná o mikrotubuly v rostlinné buňce. V obr. 39 bych pak 
upřednostnila, aby nebyly v zeleném kanálu zachyceny dva proteiny zároveň (fimbrin a 
ARPC2). 
Pro lepší pochopení bych napříště doporučila oddělit výsledky získané při vizualizaci 
podjednotky ARPC2 a ARPC5, protože takto musí čtenář neustále bedlivě sledovat, které 
z podjednotek se vlastně získané výsledky týkají.  
Diskuze: 
Diskuze bývá často nejslabší kapitolou studentských prací. V tomto případě to však neplatí. 
Autor zasazuje získané výsledky do kontextu údajů publikovaných jinými skupinami, 
pokouší se výsledky interpretovat různými způsoby a neobává se diskutovat ani tu část práce, 
kde byly výsledky především negativní. V diskuzi je též navrženo množství experimentů, 
které by získané výsledky dále vhodně doplnily.  
Závěry (Souhrn): 
Kapitola Souhrn stručně a výstižně shrnuje dosažené výsledky. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Diplomová práce Jana Martínka je navzdory výše uvedeným výtkám hodnotným dílem, 
které dokumentuje autorovy schopnosti samostatně zpracovat ucelený vědecký projekt. 
Získaná data odkazují na velké množství práce, která byla v laboratoři odvedena, byť 
někdy s negativním výsledkem (příprava protilátek proti podjednotkám komplexu 
ARP2/3). Dílčím neúspěchem se však autor nenechal odradit a v projektu pokračoval 
jinými, taktéž adekvátními metodami. Výsledkem je pak čtivé dílo, které po doplnění 
dalšími experimenty bude jistě podkladem pro kvalitní vědeckou publikaci.  
Předkládaná práce Jana Martínka splňuje veškeré nároky kladené na diplomovou 
práci, proto ji doporučuji k obhajobě. 
Otázky a připomínky oponenta: 
K práci mám ještě následující otázky: 
Jak by bylo možné řešit problém s nespecifickou reaktivitou sekundární protilátky anti-
rabbit/Alexa 488 (str. 65, str. 67 – obr 42)? 
Bylo by možné precipitovat podjednotky AtARPC2 a AtARPC5 z buněčných lyzátů pomocí 
protilátky proti GFP a tím ověřit, že jsou součástí celého ARP2/3 komplexu? 
Na str. 81 je zmíněno, že podjednotky ARP2/3 komplexu mohou být v buňkách huseníčku 
posttranslačně modifikovány, což by mohlo ovlivnit reaktivitu protilátek. O jaké konkrétní 
modifikace by se mohlo jednat? 
Jaký je původ izolační membrány zmiňované v obr. 49 u rostlin? 
Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
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