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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

Zadání práce Nikoly Pinďákové vycházelo z poznatků naší laboratoře, že ABC-F protein 

LmrC, z biosyntetického genového shluku pro linkomycin, který byl donedávna řazen mezi 

čistě rezistenční proteiny zastává spíše funkci regulační, kdy ladí produkci antibiotika 

Streptomyces lincolnensis v odpověd na antibiotikum produkované okolními buňkami. 

Nikola měla za úkol připravit deleční mutantu a kmen nadprodukující homologní protein 

kódovaný genem SCO0636 přítomný v modelovém organismu Streptomyces coelicolor a 

spolu s LmrC porovnat vliv těchto proteinů na rezistenci a produkci sekundárních 

metabolitů.  

Do literárního přehledu měla studentka zpracovat dostupné informace o proteinech z ABC-

F podrodiny ABC proteinů s důrazem na podskupinu proteinů udílejících rezistenci k 

antibiotikům (ARE). 

 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

Nikola se na projektu zabývajícího ABC-F proteiny podílela pouze po dobu magisterského 

studia. Vzhledem k přestupu z jiné univerzity neměla možnost se teoreticky připravit na 

projekt již během bakalářské práce. V kombinaci s tím, že přecházela z bakalářského oboru 

„zdravotní laborant“ byla pro ni orientace v zadané problematice na začátku mnohem 

složitější. Nicméně díky svému aktivnímu přístupu k práci se v tématu rychle orientovala. 

Vyhledávat fakta v odborné literatuře zvládla výborně, nové informace si správně 

zasazovala do kontextu. 

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

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře):  

Nikola má velmi pozitivní přístup k osvojování si nových technik a postupů, umí se zaměřit 

na cíl a práci dotáhnout do konce. Manuálně je velmi zručná a organizovaná. Domluvené 

úkoly plnila velmi rychle. Do laboratoře docházela podle domluveného schématu, 

pracovala samostatně. 

Přístup studenta při sepisování práce: 

Při sepisování práce se projevil Nikoly nedostatek zkušeností s psaným projevem. Prvotní 

verze diplomové práce byly sice po obsahové stránce odpovídající magisterskému stupni 

studia, nicméně po formální stránce nedostačující.  Bylo třeba výrazně korigovat jazykový 

projev (tj. gramatiku, skloňování, použití laboratorní hantýrky i ostravského nářečí) 

přičemž návrhy korekcí byly zapracovávány poněkud ukvapeně a nesystematicky. 

Studentka také během sepisování projevila jisté limitace ve schopnosti proniknout hlouběji 

do studovaného tématu.  

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Nikoly práce, charakterizace proteinu Sco0636 jakožto zásadní rezistenční determinanty 

k tiamulinu, je důležitým výsledkem projektu naší laboratoře zabývajícího se ABC-F 



proteiny. Zadaný cíl tedy Nikola splnila a data budou v blízké době připravována 

k publikování.  

Nikola si během řešení diplomové práce osvojila základní metody mikrobiologie a 

molekulární biologie a o vědecké práci je schopna do jisté míry samostatně přemýšlet. 

Nicméně vzhledem k tomu, že jejímu psanému projevu chyběla systematičnost a 

preciznost, navrhuji snížený stupeň hodnocení. 
 

Návrh hodnocení školitele: 

 

  výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele: 

 
 

 

 

 


