
Školitelský posudek na magisterskou práci Bc. Filipa Knopa „Analýza úlohy vybraných 

regulátorů endocytózy v signální dráze proteinu Wnt“ 

 

Cílem předložené magisterské práce bylo charakterizovat jeden z nově identifikovaných regulátorů 

signální dráhy proteinu Wnt s využitím modelového organismu Caenorhabditis elegans.  

Filip začal v naší laboratoři pracovat již během svého bakalářského studia, během kterého si osvojoval 

práci s modelem háďátka C. elegans. Jeho úkolem bylo postupně ověřovat kandidátní geny ovlivňující 

Wnt signalizaci, které byly získány z celogenomového RNAi skríningu. Po prvotním neúspěchu, kdy 

vybraný kandidátní gen neprošel validací, byl jako další kandidát vybrán gen sel-5 kódující homolog 

savčí AAK1 kinázy, která se podílí na regulaci endocytózy na úrovni AP2 adaptorového komplexu. 

Pro charakterizaci úlohy SEL-5 u háďátka musel Filip zvládnout široké spektrum metod od klasické 

genetiky přes molekulárně-biologické metody po transgenezi háďátka. Přestože se Filip potýkal 

s řadou technických problémů a některé experimenty nepřinesly jednoznačné výsledky, vytrval a vždy 

se snažil hledat řešení nastalého problému. Podařilo se mu zmapovat, ve kterých procesech závislých 

na Wnt hraje zároveň úlohu i SEL-5 kináza, a nasměroval další bádání do Wnt přijímajících buněk. 

V experimentální práci musím zvlášť vyzdvihnout jeho samostatnost a zodpovědnost, přístup 

„experiment nevyšel – asi jsem udělal chybu – vím, kde jsem udělal chybu – už jsem experiment začal 

dělat znovu“ je dobrým základem pro jeho další kariéru.  

Přestože výsledky Filipovy magisterské práce zatím nepřinesly hlubší pochopení role SEL-5 ve Wnt 

signalizaci a zatím pouze nastínily potenciální úlohu ve Wnt přijímajících buňkách, představují dobrý 

základ pro další zkoumání. Filip v práci prokázal, že je schopen pracovat s literaturou (při čtení 

literárního úvodu jsem se sama poučila), že získané výsledky dokáže srozumitelně prezentovat, 

interpretovat a kriticky zhodnotit. Závěrem mohu říct, že Filip se své diplomové práce zhostil se ctí, 

práce splňuje veškeré požadavky kladené na magisterskou práci, doporučuji ji proto k obhajobě a 

hodnotím známkou výborně. 
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