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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

 Hlavním cílem Pavlíniny práce bylo za pomocí fluorescenční mikroskopie pozorovat 

dvojice lidských translačních iniciačních faktorů z rodiny proteinu eIF4E (tj. eIF4E1 

s eIF4E2, eIF4E1 s eIF4E3, eIF4E3 s eIF4E2) ve stresových granulích, vzniklých za 

působení stresu tepelného a stresu  způsobeného arsenitanem sodným 

 Dalším cílem bylo studovat složení stresových granulí z hlediska celkem dvanácti 

proteinů, patřících do dvou skupin: „pro“ nebo „proti translačních“ faktorů a posoudit 

jejich kolokalizaci ve stresových grnulích s proteinem eIF4E1 respektive eIF4E2. 

Tyto experimenty byl prováděny ve dvou paralelách: za tepelného stresu a stresu 

způsobeného arsenitanem sodným. To nám umožnilo, poprvé ve větší míře, sledovat 

rozdíly ve složení stresových granulí u člověka za působení dvou stresů, které jsou 

nejčastěji využívány k vyvolání stresových granulí.  

 V literárním přehledu se měla Pavlína zaměřit na rodinu lidských proteinů eIF4E a na 

rozdíly v působení arsenitanu sodného, tepelného stresu a hypoxie na buňku ve 

vztahu k rozdílnému složení stresových granulích za těchto podmínek. Cílem bylo též 

vypracovat stručný úvod k translaci a ke vzniku stresových granulí v buňce.  

 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

Pavlína u mě započala svou diplomovou práci před dvěmi a půl lety, svou práci bakalářskou 

vypracovala na jiném pracovišti a úplně odlišném tématu. V rámci své práce diplomové se 

tudíž nemohla opřít o žádný literární základ z předchozího studia. Vzhledem k zajímavosti 

získaných dat mě mrzí, že přístup Pavlíny ke studiu odborné literatuřery nebyl zcela 

uspokojivý. Na druhou stranu musím podotknout, že tématika stresových granulí je velmi 

obsáhlá a informace o jejich rozdílném složení za různých stresů, které měla Pavlína nalézt a 

detailně zpracovat, nejsou zahrnuty ani v abstraktech, ani v názvech prací, nýbrž jen 

mimoděk zmíněny mezi výsledky, proto není vůbec jednoduché tyto práce vypátrat.  

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 

Působení v laboratoři Pavlíně značně zkomplikoval fakt, že jsme spolu mohly bok po boku 

pracovat jen přibližně půl roku. Během této doby, se Pavlína musela naučit samostatně 

kultivovat buněčné linie, přípravovat fixované preparáty a samostatně zacházet 

s mikroskopem. Kromě toho bylo nutné zvládnout mimořádné množství zkoušek. Zde musím 

vyzdvihnout vysokou míru Pavlíniny samostatnosti a precizního způsobu provedení 

experimentů, při kterém docházelo k naprosto minimálnímu počtu experimentů zkažených. 

Z osobních důvodů Pavlína nemohla trávit v laboratoři tolik času, kolik by si jinak jistě přála 

a díky tomuto omezení se jí nepodařilo uskutečnit všechno, co jsme původně plánovaly. 

Nicméně čas, který měla k dispozici, se jí podařilo maximálně zužitkovat a získat množství 

kvalitních dat. Tímto bych chtěla pochválit i její schopnost pracovat s časem a samostatně 



plánovat experimenty. Pavlíně se podařilo ukázat, že za jednoho stresu v jedné buněčné linii 

nejsou všechny stresové granule stejného složení. Za tepelného stresu pozorovala dvě 

skupiny stresových granulí. Většina (70%) obsahovala všechny tři eIF4E proteiny, zatímco 

menšina (asi 30%), neobsahovala protein eIF4E2 a obsahovala pouze proteiny eIF4E1 a 

eIF4E3. Za stresu způsobeného arsenitanem sodným se eIF4E2 protein ve stresových 

granulích nevyskytoval a protein eIF4E1 kolokalizoval vždy s proteinem eIF4E3. Výsledky 

se jí podařilo vyhotovit ve třech biologických replikátech a samostatně statisticky vyhodnotit.  

Pavlína dále ukázala některé zajímavé rozdíly ve složení stresových granulí za tepelného a 

arsenitam sodným způsobeného stresu, které vypovídají o nápadné podobnosti granulí za 

stresu tepelného s P-tělísky. 

 

Přístup studenta při sepisování práce: 

Pavlína sepisovala svoji diplomovou práci samostatně. Jako školitelka jsem pouze 

konzultovala formu a rozsah prezentovaných informací. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Pavlíně se podařilo naplnit zcela samostatně všechny zadané cíle práce a získat tak zajímavý 

soubor komplexních dat o stresových granulích. Věříme, že dosažené výsledky jsou natolik 

zajímavé a kvalitní, že se stanou základem pro další výzkum v naší laboratoři. Pavlíně se v 

nelehké životní situaci podařilo úspěšně sepsat diplomovou práci, kterou tímto vřele 

doporučuji k přijetí a Pavlíně přeji mnoho úspěchů v dalším profesním i osobním životě.  
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