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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 
Cílem diplomové práce bylo objasnit roli proteasy Wss1 v opravných procesech DNA po 
působení genotoxické hydroxymočoviny u kvasinek Saccharomyces cerevisiae.  
Mezi dílčí cíle patřila příprava plasmidových konstruktů nesoucích gen WSS1, jeho 
katalyticky neaktivní varianty a dále řady variant WSS1 s různými kombinacemi neaktivních 
či zcela chybějících domén. Připravené DNA konstrukty byly dále transformovány do 
kvasinkových kmenů postrádajících gen WSS1 a funkčně příbuzný DDI1, byla ověřena jejich 
exprese a následně byl zkoumán jejich fenotypový projev v buněčné odpovědi na 
genotoxický stres pomocí bodového testu. 
Cílem literární rešerše bylo shrnout typy poškození DNA a jejich opravné procesy se 
zvláštním zřetelem k opravným mechanismům DNA, kterých se účastní proteasy.      
 
Přístup studenta k práci s literaturou: 
Michael Adámek pracoval s literaturou samostatně a se zájmem vždy diskutoval nově nabyté 
literární poznatky. Během zpracovávání literárního přehledu i diskusí v laboratoři prokázal, 
že je schopen literární údaje správně interpretovat a vyvozovat z nich hypotézy či další 
postupy v experimentální práci.   
 
Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 
 
Michael v laboratoři pracoval se zájmem a přímo nakažlivým nadšením, novým metodám se 
učil velmi rychle a brzy byl naprosto samostatný. Experimenty měl vždy pečlivě promyšlené, 
při jejich provedení byl systematický a precizní. Znalost metod, nutných k dokončení zadané 
práce, získal od svého konzultanta Mgr. Michala Svobody. Společně tvořili dvojici, kterou 
častokrát bylo možno v laboratoři potkat v noci či o víkendu. Nadšení a zájem o práci z nich 
bylo patrné. Během vypracovávání diplomového projektu se z Michala stal experimentátor, 
kterého by si každý ve svém pracovním kolektivu přál: bystrý, pracovitý a spolehlivý.    
 
Přístup studenta při sepisování práce: 
 
Michael přistoupil k sepisování své práce velmi zodpovědně a bohužel s nemalou obavou, že 
práci nedokáže sepsat dle svých a mých představ. S tímto jeho sklonem k perfekcionismu, 
který ho svazoval, jsme pak bojovali po celou dobu sepisování práce. Michael postupoval 
pomalu, a ač byl na sebe sám přísný, nedokázal včas plnit dohodnuté termíny. Tím se 
sepisování sice neúměrně prodlužovalo, naprosto však splnilo svůj výukový účel: Michael 
porazil sám sebe a výsledná práce, která sice stále obsahuje řadu drobných chyb, nepřesností 
a nedokonalostí, je dle mého názoru vědecky kvalitní. 
 



 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly splněny. V experimentální části Michael ukázal, že kvasinkové buňky 
současně postrádající geny kódující metaloproteasu Wss1 a aspartátovou proteasu Ddi1 jsou 
výrazně přecitlivělé na genotoxický stres vyvolaný hydroxymočovinou a že tento fenotyp lze 
komplementovat pouze opětovnou produkcí proteolyticky aktivní varianty proteasy Wss1. 
Současně zjistil, že pro správnou funkci proteasy Wss1 v odpovědi na stres vyvolaný 
hydroxymočovinou je nutná nejen její proteolytická aktivita, ale současně i schopnost tohoto 
proteinu vázat alespoň jednoho z interakčních partnerů - DNA, Cdc48 či Smt3. Michael tak 
obohatil nedávné poznatky naší laboratoře poukazující na současné působení dvou proteas, 
Wss1 a Ddi1, v reakci na genotoxický stres a jeho práce poslouží jako základ připravované 
publikace. 
Závěrem bych ráda podotkla, že si Michaela velmi cením pro jeho pracovitost, píli, 
preciznost a schopnost problémy analyzovat. Jedná se dle mého názoru o studenta s velkými 
předpoklady pro vědeckou práci.  
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