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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 
Diplomová práce Y. Trubitsyny navazuje na předchozí zjištění naší laboratoře o potenciální 
roli Vam6p při regulaci TORC1 v kvasinkových koloniích. Práce měla dva hlavní cíle: 1) 
Ověřit, zda jsou rozdílné profily koncentrace vybraných proteinů u kolonií rodičovského 
kmene a vam6 mutanty (zjištěné dříve pomocí proteomiky) reálné a zda/jak se mění 
dynamika produkce těchto proteinů při vývoji kolonií. 2) Připravit kmeny s delecemi genů 
pro vybrané podjednotky komplexů, ve kterých se Vam6p uplatňuje a orientačně zjistit, zda 
tyto delece ovlivňují aktivitu TORC1 v koloniích. Tématem literárního přehledu bylo shrnout 
poznatky týkající se jednak používaného modelu - diferencované kvasinkové kolonie, jednak 
studovaných komplexů, ve kterých se uplatňuje protein Vam6p.      
Přístup studenta k práci s literaturou: 
V pořádku. 
Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 
Y. Trubitsyna začala v laboratoři pracovat již v průběhu bakalářského studia, kdy se naučila 
řadu technik, které v rámci diplomové práce využila. V průběhu magisterského studia v práci 
pokračovala, připravila a částečně charakterizovala řadu nových kvasinkových kmenů. 
Nicméně skutečnost, že Yana již v průběhu magisterského studia chodila na brigády/do 
zaměstnání a proto docházela do laboratoře často po večerech, případně weekendech, vedla k 
menší efektivitě práce na diplomovém projektu a horší komunikaci se školitelkou i dalšími 
členy týmu pracujícími na dané problematice. Důsledkem bylo, že se Yana dostala se na 
konci magisterského studia do časového presu, ve kterém probíhalo i sepisování práce.   
Přístup studenta při sepisování práce: 
Diplomová práce byla sepsána velmi samostatně a vzhledem k tomu, že první texty začaly 
vznikat až v červenci, zásahy školitelky byly omezeny prakticky na kapitolu výsledky 
(struktura, obrazová dokumentace, etc.). Ve výsledku považuji obrazovou dokumentaci, 
která je pro práci tohoto typu důležitá, za kvalitní (ve většině případů), ale vlastní text práce 
(napsaný v angličtině) vykazuje řadu nedostatků, které by při dostatku času bylo možné 
odstranit.  
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Většina cílů diplomové práce byla splněna, Y. Trubitsyna zkonstruovala více než 20 kmenů 
buď nesoucích vybrané proteiny značené GFP, nebo s delecemi vybraných genů. Všechny 
kmeny ověřila a charakterizovala jejich kolonie jak z hlediska morfologie a růstových fází, 
tak z hlediska diferenciace jejich buněk. Provedla i orientační analýzu koncentračních rozdílů 
proteinů značených GFP pomocí Western blotu a analýzu aktivity TORC1 pomocí Gat1p-
GFP lokalizace. Z časových důvodů již nestihla tyto experimenty dokončit a zopakovat. 
Yana rovněž zvládla řadu molekulárně biologických a mikrobiologických technik, včetně 
speciálních technik týkajících se práce s koloniemi. Doporučuji proto práci k přijetí jako 
práci diplomovou.  
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