
Posudek školitele bakalářské práce 
 
 
Jméno a příjmení uchazeče/ky:  Martin Volek 
 
Název práce: Role demetyláz z rodiny proteinů JARID1 při tvorbě sestřihového komplexu 
 
Hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte známkou ve standardní stupnici 1 až 4) 
 
1. Samostatnost uchazeče/ky 
 

Ve fázi zpřesňování 
tématu práce 

1 

Během zpracování 
zadaného tématu 

 1 

Při sepisování práce  2 
 
2. Komunikativnost, schopnost spolupráce   

1 

 
3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky 

1 

 
4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů 

1 

 
Případný slovní komentář k bodům 1. až 3. : 
 
Martin Volek vypracovával bakalářskou prácí mimo katedru biochemie, konkrétně na pracovišti 
Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v Oddělení biologie RNA, pod vedením konsultanta, Doc. 
Davida Staňka, PhD. Jeho práci kolega Staněk hodnotí následovně: 
Martin Volek mě velmi mile překvapil svou samostatností a schopností orientovat se v komplexním 
tématu chromatinových modifikací a sestřihu pre-mRNA. Dále musím ocenit Martinovu vůli, 
protože klonování demetylázy JARID1C nebylo vůbec snadné, jelikož se jedná o velký protein. 
Nicméně Martin se nevzdal ani po opakovaných neúspěších a JARID1C nakonec naklonoval a 
provedl funkční experimenty. S Martinem Volkem jsem velmi spokojen a byl bych rád za více 
takových studentů jako je on.  
K posudku Doc. D. Staňka, PhD. dále uvádím. Jsem potěšena, že kolega Volek na pracovišti 
školitele konsultanta representoval kvalitu studentů katedry biochemie, tedy jejich zodpovědný 
přístup k experimentální práci v laboratoři, který pak v případě Martina Volka výsledně vedl 
k získání validních odborných poznatků. Lze tedy považovat za přínosné jak pro katedru biochemie, 
ale zejména pro pracoviště Akademie věd ČR, že práce studenta katedry biochemie umožnila 
získání nových vědeckých výsledků základního výzkumu. To je pro katedru biochemie jednoznačně 
dobrou vizitkou. Ráda rovněž konstatuji, že po počátečních problémech se sepisováním bakalářské 
práce se Martin Volek zhostil jejího finálního sepsání úspěšně. Jeho úsilí ve velmi omezeném 
časovém prostoru bylo v tomto směru úctyhodné. Práci doporučuji k obhajobě a dalšímu řízení.  
 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 



 
C. Celkový návrh 
 
 
Navrhovaná celková klasifikace ( výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl) 
 
 
Datum vypracování posudku: 2.6.2016 
  
Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS) : Prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. 
                                                                    Doc. David Staněk, PhD. 
 


