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Cíle práce Cíle práce jsou stanovené jasně, záměrem práce je popsat lokalizaci a vlastnosti proteinů 
TTL 
 
Struktura (členění) práce  Rozsah práce (počet stran): Práce má 68 stran včetně literatury, text je členěn standardně na 
úvod, cíle práce, přehled literatury, materiál a metody, výsledky, diskusi a shrnutí. 
Je uveden anglický i český abstrakt a klíčová slova? Ano 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, seznam literatury) 
Formu práce považuji za vyhovující, obrázky i tabulky jsou kvalitně vyhotovené, obsahují 
popisky a všechny mají odkazy v textu.  
 
Logická stavba a jazyková úroveň práce Práce je psána anglicky. Na začátku uvedu, že to považuji za chvályhodné, neboť většina 
vědeckých textů je anglicky psána a pokud se student má naučit takto psát, je třeba někdy 
začít. Na druhou stranu považuji za nevýhodu to, že autor používá spíše košatější formu řeči, 
a v souvislosti s nevhodným umisťováním interpunkce a občasným použitím evidentně 
nevhodných slov se stává anglický text na několika místech spíše nesrozumitelným. Na 
několika jiných místech věty nejsou dokončené nebo postrádají logickou stavbu, zřetelně 
vlivem nedostatku času na editaci napsaného textu. 
Logické stavbě textu bych vytkla v kapitolách 5.1.1 a 5.1.2 to, že v textu nejsou dostatečné 
odkazy na obrázky. Čtenář je tak zanechán na pochybách, o kterém výsledku je v textu 
pojednáváno. V těchto kapitolách autor také zařadil i obrázky přejaté z jiných prací pro 
porovnání jím generovaných modelů se známými modely odvozenými od krystalových 
struktur. Jednak se domnívám, že převzaté obrázky by měly být spíše uváděny v úvodu či 
diskusi, větší problém ovšem je, že z textu není zřejmé ani po intenzivním pátrání, které 
obrázky jsou převzaté a které jsou výsledkem modelování samotného autora.  
Podobný problém lze nalézt např. na straně 16. Autor porovnává GUS expresní vzor TTL 
proteinů dvou různých laboratoří s daty z microarray analýzy. Odkazy na 3 obrázky uvádí 
pohromadě v jednom odkazu, takže v dalším textu není zřejmé, jaký obrázek z oněch tří 
vlastně zmiňuje. Navíc není pravda, že GUS exprese se na zásadně liší u obou laboratoří ("It 
is clearly visible that the experimental data does not match between the two teams"), vidím 
zřetelné překryvy v lokalizaci ve vodivých pletivech, a také není pravda, že jakýkoliv 
expresní vzor GUS se podobá datům z microarray experimentu. 
Domnívám se, že v kapitole výsledky by neměly být uváděny jako výsledky kapitoly 5.2 až 
5.4, které jsou popisem metod. 



V diskusi na straně 58 je diskutována delece v sekvenci proteinu TTL2, která však není 
zmíněna ve výsledcích. 
 
Literární přehled:  Literární přehled odpovídá tématu a je logicky členěn. Je psán srozumitelně a použité 
literární zdroje jsou dostatečné a aktuální.  
Materiál a metody: Sekce metody odpovídá rozsahem i zpracováním diplomové práci. 
 
Experimentální část: Jak zadání práce, tak i provedení experimentů se řídí základním požadavkem, kterým je 
dozvědět se co nejvíce o lokalizaci a funkci proteinů TTL. Experimenty rozsahem odpovídají 
diplomové práci, zahrnují jak přípravu konstruktů, transformaci rostlin a mikroskopii, tak in 
silico analýzu. Oceňuji alternativní přístupy použité tam, kde se původně plánovaný 
experiment nezdařil, tedy zařazení tranzientní exprese poté, co se stabilní exprese proteinů 
TTL s markerem nezdařila. 
Diskuze: V diskusi autor rozsáhle diskutuje především in silico výsledky. Dle mého názoru by bylo 
vhodnější omezit trochu diskusi o výsledcích in silico analýzy, která je v porovnání s diskusí 
výsledků mikroskopických a diskuse o odhadované funkci proteinů TTL velmi rozsáhlá. 
Dále bych ocenila, kdyby v diskusi bylo věnováno více prostoru obecnější diskusi, tedy 
kdyby autor se pokusil více spojit své výsledky do jednoho celku. Výsledky jsou vhodně 
porovnávány s literaturou. 
 

Závěry (Souhrn): Závěry jsou podložené výsledky a jsou výstižně formulovány.  
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 Zpracování textu trpí nedostatečnou finální editací, některé části kapitol by spíše patřily do 
jiných částí. Editovat by bylo třeba i angličtinu především tam, kde výsledkem chyb je 
nesrozumitelnost textu. Větší pozornost by si zasloužily správné odkazy na obrázky, což by 
velmi zjednodušilo čtení a porozumění textu. 
Ačkoliv text obsahuje chyby zřejmě vlivem velmi krátkého času, vyhrazeného na dokončení 
práce, jde o standardní diplomovou práci, kterou doporučuji přijmout k obhajobě. Oceňuji 
rozhodnutí sepsat text v angličtině. Výsledky považuji za fascinující, zvláště v okamžiku, 
kdy tři ze čtyř TTL proteinů zřetelně kolokalizují s mikrotubuly. Proto je veliká škoda, že 
autor nenašel čas provést hlubší zhodnocení svých výsledků. Potom by jistě došel k více 
vzrušujícímu závěru, než je uveden na straně 62: I would expect TTL's to be involved in 
cellular processes associated with signal transduction, in response to external stimuli, for 
example stress, or otherwise associated with formation of new structures - lateral roots, 
venation in its early stages, cell wall modification related to division and growth.  
 
Práci hodnotím 1-2, spíše lepší2. 
 Otázky a připomínky oponenta: Pokud se autor oprostí od faktu, že in silico predikce jsou pouze predikcemi, že výsledky 
expresní analýzy nemusí být přesně zacílené na jeden druh proteinů, a že expresi Arabisčího 
proteinu provedl v tabákových buňkách, mohl by se autor pokusit shrnout všechny své 



výsledky do jednoho modelu a navrhnout hypotézu, jak a kde TTL proteiny mohou vlastně 
fungovat? Mohl by tuto hypotézu zařadit do nějaké již známé signální dráhy či mechanismu? 
 
Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
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