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Hodnocení diplomové práce

Autor: Miroslav Srba
Náze.v: Ú|oha hybridního prolinem bohatého proteinu NtHyPRP t v růstu a dělení
buněk tabákové linie BY.2

Dip|omová práce se zabyvá problematikou buněčné stěny a úkolem autora by|o zjistit,
zda se bí|kovina HyPRPl angažuje při dě|ení a růstu buněk tabákové,u,p"n,ni kultury.
7adání práce tak plně zapadá do rozsahu aktivit |aboratoře ško|ite|e.

Práce je obsáh|á, má l38 stran, je č|eněna standardním způsobem a obsahuje všechny
nezbytné kapito|y. Je.iich rozsah p|ně odpovídá požadavkům k|adeným na dip|omové práce.

Teoretická část práce ukazuje na poměrně dobrou orientaci autora v dané
prob|ematice. Podobně jako zbytek práce však na mě působí dojmem, že by|a vypracována ve
spěchu. Lepší uspořádání a zejména propojení obsahu jednot|ivých kapitoI spoIu se
zapracováním a porovnáním informací z více zdro.jů by práci jistě zatraktivniio. Zejména mi
v úvodu chyběl jasně definovaný cíl práce spolu s předpok|ádaným postuPem' jakým jej má
bÝt dosaženo. Konkrétně jsem postráda| podrobnější vysvětleni očekávané souvis|osti
exPrese a aktivity HyPRP s buněčným cyk|em. Proč je součástí Literárním přeh|edu kapitola
2.5. I o ku|tivaci BY.2? Bez uvedení v sou|ad se zbytkem textu na mě působi|a poněkud
nepatřičně. Určitou výhradu mám i k tvrzení na str. |4. Je N-glykosy|ace skutečně vzácnějším
typem g|ykosy|acel D|e mých zna|ostí je tomu právě naopak.

Sekce ,,Materiál a metody.. je rozepsána poměrně podrobně a dostatečně
přeh|edně. V kapito|e 3. | (Bio|ogický materiá|) bych texty v podkapitolách rozepsa|.
Rozhodně by se nejedna|o o pří|išné prod|ouženr, např. zmiňované podrobnosti o kmeni E.
co|i DHSo, na něž odkazuje citace, by zabra|y přib|ižně jeden řádek. Podobně bych se v
kapito|ách 3.3. I a 3.3.2 přik|áně| k rozdě|ení protokolů Pro E. co|i a A. tumefaciens.
V dip|omové práci nejsou prostorová omezení tak striktní a občas je úspora místa na úkor
srozumite|nosti. Popsaný protoko| iso|ace RNA (Lic|) se mi jeví jako poměrně zd|ouhaý -
opravdu je |epší než dnes již víceméně standardní protokol (Chomczynski a Sacchi l987i či
řada jeho modifikací (všechny trizo|ové metody)? Zde se jedná spíše o moji zvědavost, nildy
jsem extrakci RNA za|oženou na sedimentaci LiCl nezkoušel.

.Při prezentaci ýsledků se mi líbi|y barevné obrázky a Prezentace DNA gelů
v červené barvě představuje přrjemnou změnu oProti zvyk|ostem. Bohuže| by|a v posuzované
práci řada DNA ge|ů má|o kontrastních s ve|mi ýrazným červeným pozadím (obr. 4.2|.2 a
da|ší), což značně ztíži|o jejich interpretaci. To může bÝt způsobeno pří|iš vysokou
koncentrací EIBR v ge|u. Některé rozdí|y v intenzitě proužků po semikvantitativní RT-PCR
se mi s oh|edem na použitou metodiku jeví .jako málo průkazné (např. obr. 4. |.3), by| bych
při jejich interpretaci opatrnější. Ko|ik opakování by|o v těchto případech porovnáváno?

Další ýhrada směřuje ke k|onování produktů PcR (kap. 4.2): tyto nejsou tupé, a|e
obsahují přesahující nuk|eotid.A. K jejich přímému zak|onování se tedy používají p|asmidy
rozštěpené odpovídajícím způsobem (např. pGEM) a niko|i natuPo. Níže na stejné stránce
autor popisuje sekvenaci získaných konstruktů pro vy|oučení přítomnosti nežádoucích
mutací způsobených činností Taq po|ymerasy. Takoý PostuP je jistě správný, svádí však
k úvaze, zda autor použi| DNA po|ymerasu vykazující,,Proofreadingovou.. aktivitu (Phusion,
ffu, LA, ...), jejíž použití při k|onování riziko mutací řádově snižuje?



Po formá|ní stránce nepovažu.ji použitou strategii Prezentace ýs|edků formou
obecného úvodu a pak jen řady obrázků bez doprovodného textu za št'astnou. orientace
V této kapito|e by|a poměrně obtížná. Volil bych tradičnější postup s odkazy na jednot|ivé
obrázky V textu, kteý .ie d|e mého názoru přeh|ednější. Zejména jsem u obrazoých tabu|í
znázorňujících mikroskopické snímky (např. 4.4. |, atd.) postráda| vyhodnocení a popis
případných fenotypoých změn, třeba místo vždy téměř stejné |egendy. Také s oh|edem na
předpok|ádanou budoucí pub|ikační aktivitu autora nepok|ádám za vhodné Prezentovat
tabu|ky i graý téhož. Nebývá to zvykem.

Nakonec něko|ik drobností: Proč nejsou v obr. 4.4,l u všech transformovaných |inií
také proužky odpovídající internímu genu? Jaká by|a přesně kritéria ýběru něko|ika variant
ošetření pro podrobně.iší ana|ýzy? Abych jen nekritizova|, |íbi|o se mi zařazení snímků ge|ů
přímo to tabu|ky 4.5.3'

Diskuse je poměrně obsáh|á a ukazuje na autorovy schopnosti kriticky hodnotit
ýs|edky v|astní práce. Nejsem si však jist, že sí|a závěrů je zcela v sou|adu s možnostmi
přesnosti měření. Zde mám na mys|i zejména semikvantitativní RT-PCR ve vztahu k.iiž
zmiňované kva|itě Prezentovaných ge|ů. Proto bych častěji vo|iI opatrnější wrzení.

Konečně autor na str. | |9 uvádí, že exprese a snad i aktivita HyPRPs je regu|ována
především na úrovni transkripce, ale nepGe, jak k tomuto Poznatku dospě|. Prezentované
wrzení jistě může bÝt pravda, a|e Při doloženém up|atnění řady posttranskripčních
regu|ačních mechanismů zejména při syntéze stěnoých bí|kovin považuji za nutné takoý
názor zdůvodnit či alespoň do|ožit příslušnou citací.

Citace jsou zpracovány pečlivě a zodpovědně; v ce|é práci je dodržován je.iich
jednotný formát. Také počet (47) odpovídá rozsahu práce. Zejména na začátku práce,
v |iterárním přeh|edu, však dochází d|e mého názoru ke zbytečnému dvojímu uvádění jmen
autorů citovaných prací. Také se domnívám' že je zbytečné uvádět křestní jména autorů
v takovém rozsahu, jak je často činěno. ||ustrační přík|ad (str. |2): Větu ,,Souborné informace
by|y zpracovány napřík|ad Nicho|asem Carpitou a Maureenem McMannem (Carpita et
McMann 2004)., je |ze bez ztráty informačního obsahu zkrátit na ,,Souborné informace by|y
zpracovány například Carpitou a McMannem (2004)....

Přek|epy jsou V textu poměrně vzácné a hrubé tramatické chyby se téměř
nevyskytují. Proto mohu i z formá|ního h|ediska ce|kově hodnotit práci ve|ice dobře.

Soudím, že pozitivní aspekty diplomové práce ýrazné převažují nad jejími nedostatky,
byt' je zde těmto věnován větší prostor. oceňu.ji zejména objem práce, který byl při jejím
vypracovávání vykonán. Proto práci ce|kově hodnotím k|adně a doporučuji ji k obhajobě.

Práci navrhuji ohodnotit známkou výborná.
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