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Cílem diplomové práce Miroslava Srby bylo přispět k pochopení úlohy hybridních
prolinem bohatých proteinů buněčné stěny v dělení a růstu rostlinných buněk, a doplnit tak
údaje zjištěné Mgr. Dvořákovou na úrovni orgánů celých rostlin. Funkce hybridních prolinem
bohatých proteinů neni znémá, dosud však bylo předpokládáno, že je velmi pravděpodobně
spjata s jejich dvoudoménovým charakterem' Jak však dokládají předběŽné lysledky Mirka
Srby, nemuselo by tomu aŽ tak docela bý, Získarté výsledky naznačují, Že funkce HyPRP
souvisí především s C-terminální doménou proteinu, jejíž pravděpodobná funkce tkví ve
schopnosti zr,yšovat plasticitu BS. Toto zcela nové zjištění spolu s ýsledky ýkajícími se
možnosti zpětnovazebné regulace exprese HyPRP je velmi cenné a mělo by se stát základem
časopisecké publikace.

V experimentální fázi práce se Mirek zdatně r,ypořádal s širokou škálou metodik,
zahmqicích přípravu genových konstruktů, transformace rostlinných buněk, analýzy exprese
genů, mikroskopickó techniky s analýzou obrazu a další. Některé postupy se sice nepodďilo
zvládnout hned napoprvé, ale zpětnou ana|ýzou možných chyb a případnými konzultacemi se

vždy nakonec podařilo dosiíhnout kýŽeného cíle. Při konkrétním navrhování a přípravě
experimentů s dobře navrženým systémem kontrol Mirek velmi dobře prokána|
experimentálního ducha se schopností systematického a kritického uvažování. Týo klady
však ne vŽdy dokázaly vyvéůit fakt, že práce v laboratoři nebyla pro Mirka, s výjimkou
posledního půl roku' kdy odvedl obrovské množství práce, prioritou.

Znaěné pracovní lýížení diplomanta mimo rámec diplomové práce se projevilo nejen
nutností roz|ožení pátého ročníku, ale i při vlastním sepisování textu diplomové práce,
Poměmě rczsáh|ý text diplomové práce je i přesto napsán čtivě a formálně na dobré úrovni, i
když byl psaný ve značném časovém stresu. Asi nejslabší kapitolou předloŽené práce je
přehled literatury, kteý značně utrpěl zejména nedostatečným studiem literatury _ i kďyž té
opravdu relevantní příliš není. Kapitola rysledky je uspořádána ne zcela standardním
způsobem, a|e ptezentované grafy a obrázky jsou na vysoké urovni a uvedená tvrzení jsou
podložena důkladným statistickým hodnocením. V diskusi Mirek předvedl velmi dobrou
schopnost kritického hodnocení získaných výsledků, a často jsou navrženy i jiné způsoby
ověření ýsledků, naněž však ve vlastní experimentá|niprácinezby| čas. Spekulace uvedené
v diskusi jsou velmi zajimavé a podnětné, avšak mnohdy poměmě odvážné vzhledem k míře
podloženosti experimentálními daty, což však autor sám kriticky u svých hypotéz uvádí.

Závětem konstatuji, že práce Miroslava Srby splňuje všechny požadavky na
diplomovou práci kladené a doporučuji ji k úspěšné obhajobě. Navrhuji hodnocení ýborně.
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