
Posudek školitele na diplomovou práci 

 
 školitelský posudek 

 

Jméno školitele: Mgr. Libor Krásný, PhD 

 

Datum: 1. září 2020 

 

Autor: Bc. Vojtěch Kafka 

 

Název práce: 
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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

 

Cílem práce bylo přispět k lepšímu pochopení mykobakteriálního transkripčního aparátu, 

konkrétně: 

 

- Identifikovat promotory rpoB-rpoC a zjistit, jaká je role malé nekódující Ms1 v regulaci 

expresi z těchto promotorů. 

- Charakterizovat nově objevený protein MoaB2 u M. smegmatis. 

- Zjistit, zda se při interakci mezi MoaB2 a A uplatňuje také RNAP. 

- Objasnit, jestli při interakci vyžaduje protein MoaB2 N-terminální doménu ze A a zda 

váže MoaB2 další mykobakteriální transkripční faktory. 

 

Cílem literárního přehledu bylo popsat regulaci genové exprese obecně a to na úrovni 

transkripce se speciální zmínkou o znalostech tohoto procesu z mykobakterií. 

 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

 

Vojta načetl potřebné penzum literatury a načtené informace dokázal kombinovat a 

porovnávat s vlastními výsledky z laboratoře. 

 

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

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 

 

KDYŽ byl Vojta v laborce, projevoval o práci zájem, experimentálně byl dostatečně zručný, 

a během krátké doby dokázal udělat relativně hodně. Když mu bylo ukázáno jak, dokázal 

pracovat velmi samostatně. 

 

Přístup studenta při sepisování práce: 

 

Vojta měl problém dodržet stanovené termíny, poslední verzi práce jsem neviděl. 

Odevzdával v době, kdy jsem byl na dovolené [věděl, že budu] a vzhledem k jeho laxnímu 

přístupu jsem ji odmítl číst ve svém volném čase. Viz další text. 

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Cíle práce se z větší části podařilo splnit.  

Prvním výsledkem bylo zjištění, že aktivita promotorové oblasti pro rpoB-rpoC je 



závislá na přítomnosti malé RNA, Ms1, a tato aktivita korelovala s daty již dříve získanými 

pomocí RNAseq. 

Dále pak Vojta charakterizoval vazebné partnery proteinu MoaB2, kdy potvrdil interakci 

se SigA, ukázal, že její N-terminální doména je pro tuto vazbu důležitá, a že MoaB2 

neinteraguje s RNAP a dvěma dalšími transkripčními faktory, RbpA a CarD. 

 

Vojta má v sobě značný potenciál pro práci v laboratoři. BOHUŽEL v průběhu studia dával 

přednost zábavě (cestování) před vlastní prací, nedodržoval dohodnuté termíny a často 

nereagoval na maily. Z tohoto hlediska se jevil jako nespolehlivý a pro svoje budoucí 

směrování si musí sám pro sebe vyjasnit, co chce. Krátký čas strávený v laboratoři (bez 

ohledu na coronavirovou situaci) se pak odráží v jeho diplomové práci. Navzdory těmto 

slovům, Vojta dokázal z toho minima stráveného v laboratoři vytěžit dostatek, abych mohl 

jeho práci navrhnout jako akceptovatelnou. 
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