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Cíle práce 
Práce je rozdělena do dvou souvisejících částí.  
Cílem první části bylo prozkoumat, jestli jsou proteiny, vybrané na základě předchozí studie,             
produkovány rozdílným způsobem v U a L buňkách kontrolního kmene Saccharomyces           
cerevisiae a v U a L buňkách mutantního kmene postrádajícího gen VAM6. 
Cílem druhé části bylo zjistit, jak jsou vývoj kvasinkových kolonií, vznik U a L buněk a                
aktivita dráhy TORC1 ovlivněny delecí genů kódujících některé složky komplexů HOPS a            
CORVET. 
 
Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   NE 
Rozsah práce (počet stran): 114 
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,     ANO    NE 
Je uveden seznam zkratek?        ANO    NE 
 
Literární přehled:  
   Odpovídá tématu?    ANO   NE 
   Je napsán srozumitelně?   ANO  NE 
   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO    NE 
   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO   NE 
 
Materiál a metody: 
    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO    NE 
    Kolik metod bylo použito? přibližně 15 
    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO    NE 
 
Experimentální část: 
    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO    NE 
    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO      NE  - v čem jsou nedostatky? 
    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?  
            ANO   NE – co chybí, v čem je nedostačující?  
 
Diskuze: 
   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO   NE  Je diskusí. 

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO   NE 
 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO    NE 

 



   

Závěry (Souhrn) : 
Jsou výstižné?    ANO    NE 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň práce není dobrá (viz níže). 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Yana Trubitsyna ambiciózně stanovené cíle své diplomové práce splnila. Je zjevné, že práci             
věnovala mimořádné úsilí a každá ze dvou částí by mohla obstát jako samostatná diplomová              
práce. Diplomantka připravila zhruba 20 mutantních kmenů kvasinek a charakterizovala je z            
hlediska tvorby a struktury kolonií a z hlediska produkce vybraných proteinů. Experimenty si             
vyžádaly využití širokého spektra metod, a jejich zvládnutí nepochybně vybavilo          
diplomantku rozsáhlou zkušeností. Proto je škoda, že po formální stránce není práce ideální.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
K diplomové práci Yany Trubitsyny mám následující připomínky a dotazy: 
Anglicky psaný text trpí řadou chyb a čtení znepříjemňují i další formální nedostatky: čísla              
vyjadřující vzájemné poměry atomů v molekulách píšeme v chemických vzorcích jako dolní            
index. V práci o kvasinkách, bylo by dobré dbát na správné psaní jejich latinského názvu               
Saccharomyces cerevisiae (nebo S. cerevisiae). Obrázek 13 na straně 49 je příliš malý.  
O diplomové práci, která má 114 stran, se v žádném případě nedá říct, že je krátká. Obsahuje                 
ale překvapivě málo textu. Literární přehled v teoretické části se sice týká tématu, je sepsán               
přehledně a využívá relevantní zdroje, ale myslím, že taková témata jako diferenciace            
kvasinkových kolonií, dráha TOR a funkce vakuol by zasloužila zpracování podrobnější, než            
kolik se vešlo na 9 stránek textu.  
Metody jsou většinou popsány přehledně, přinejmenším pro člověka, který už je někdy            
použil. Ten není na pochybách, že některá čísla v tabulce 11 znamenají čas, uvedený v               
minutách a sekundách. Informace o množství templátové DNA v téže tabulce by byla úplná,              
kdyby kromě objemu jejího roztoku byl uveden obvyklý rozsah koncentrací DNA, s nimiž             
diplomantka pracovala. U popisu Western blotu je nejasný způsob detekce. “GFP antibody”            
znamená protilátku značenou GFP nebo protilátku proti GFP? Co je “detection substrate”? V             
metodické části postrádám popis sledování mrtvých a živých buněk. 
Ve výsledkové části na straně 74 píše autorka o kvantifikaci exprese sledovaých proteinů, ale              
neuvádí žádné kvantitativní informace. Vizuální porovnání proužků na blotu umožňuje          
relativní míru exprese jen odhadnout. Bylo by možné použít software na kvantifikaci signálu             
na blotu? Je kvantitativní analýza pomocí Western blotu potřeba, když na začátku práce stála              
kvantitativní informace o expresi proteinů získaná z proteomické analýzy? Jak vlastně           
vznikly panely označené GFP, které jsou pod každým blotem?  
V diskusi autorka rozebírá získané výsledky a porovnává je s literaturou, ale postrádám             
zhodnocení vlivu, který v některých případech měla delece genu VAM6 na lokalizaci            
sledovaných proteinů v U a L buňkách.  
Navzdory uvedeným výhradám jsem přesvědčena, že výsledky, které získala Yana          
Trubitsyna během své diplomové práce, jsou cenným příspěvkem ke studiu diferenciace           
kvasinkových kolonií a vlivu vakuolárních proteinů a regulátorů dráhy TOR na tento proces.  
 
Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
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