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Vizualizace a analýza distribuce komplexu ARP2/3 v rostlinách 
Zařazení předkládané práce do kontextu dalších prací týmu Tato diplomová práce plně 
zapadá do současného výzkumného směru skupiny Cytoskelet laboratoře Buněčné biologie 
a biotechnologie rostlin, kterým je výzkum komplexu ARP2/3 u rostlin. Ve své výzkumné 
práci Jan Martinek jednak úzce navazoval na předchozí DP (Mgr. K. Šlajcherová, Mgr. P. 
Schiebertová), a jednak úzce spolupracuje s dalšími současnými kolegy - současnými 
studenty magisterského a postgraduálního studia. 
Přístup studenta k zadanému tématu  
Spolupráce s Janem Martinkem pro mě jako školitele představovala jednu z 
nejpříjemnějších z mých dosavadních školitelských zkušeností. Jan se tématu chopil s 
nadšením, jež neutuchalo ani po některých negativních výsledcích. Od tématu odbíhal, jen 
když to bylo opravdu nutné (nebo zajímavé). Naprosto bez omezení jsou jeho schopnosti a 
chuť zavádět nové metodiky, pokud se nějaká dosavadní prokáže jako nevhodná. Kriticky je 
schopen zhodnotit výsledky své práce a zasadit je do stávajících znalostí o problematice. 
Postup práce 
Díky experimentálním schopnostem Jana Martinka, konkrétně přesnosti v provádění 
metodik, schopnosti zavádět nové metody, obdivuhodné metodické samostatnosti, a 
především nesmírné, ale opravdu nesmírné píli studenta získala laboratoř během krátkého 
času vynikající soubor dat, jenž bude základem dalších směrů výzkumu. I díky objemu dat 
vlastně práci vůbec neuškodil zřejmě největší negativní výsledek, kterým je špatná reaktivita 
vlastních protilátek proti podjednotkám komplexu. Byl totiž vyvážen nepoměrně větším 
množstvím dalších výsledků pozitivních a nesmírně zajímavých. A tak to má být. Nadšení 
školitele bylo završeno během sepisování diplomové práce. Tento okamžik totiž bývá 
kritický a právě zde se většinou plně projeví předpoklady studenta pro vědeckou práci, kdy 
musí své výsledky kriticky zhodnotit, diskutovat se současnými znalostmi, a především je 
srozumitelně sepsat. V sepisovaném textu bylo však většinou nutno opravit jen pár 
drobností. Literární úvod představuje vlastně samostatný přehled na téma funkce ARP2/3 
komplexu obecně vhodný pro další publikaci ve vědeckém časopise, a je tedy plně autorské 
dílo studenta. Výsledková a diskusní část jsou napsány racionálně, srozumitelně, detailně, a 
budou základem pro další experimentální práci, případně publikaci.  
Další poznámky k průběhu práce  
Posudek je vlastně krátký, protože postup vypracovávání této DP považuji za ideální. Jan 
Martinek prokázal plně své vědecké schopnosti: je pilný, zručný, kriticky přemýšlející, se 
silným zájmem o problematiku, se schopností formulovat myšlenky též v psaném textu. 
Těším se na další spolupráci. 
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Podpis školitele  
 
 
 


