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Abstrakt 

Kvasinky, ač se jedná o jednobuněčné mikroorganismy, v přirozených podmínkách vytvářejí 

složité mnohobuněčné útvary, jako jsou například biofilmy a kolonie. V rámci těchto útvarů následně 

probíhají děje, jako buněčná diferenciace, specializace jednotlivých buněčných populací a buněčná 

signalizace, typické pro mnohobuněčné organismy. V literárním úvodu této práce je shrnut přehled 

současných znalostí o vývoji biofilmů a kolonií, a to především druhu Saccharomyces cerevisiae, jako 

modelovém organismu, a některých vybraných regulací, které jsou důležité pro tvorbu 

mnohobuněčných struktur. Ve výsledkové části se zaměřuji na dva směry výzkumu. První z nich je 

směřován na mechanizmy podílející se na tvorbě mnohobuněčných struktur. Při studiu formování SLI 

biofilmů (biofilmů na rozhraní pevný povrch/kapalina) jsme zdokumentovali antagonistickou roli 

regulátorů CYC8 a TUP1 na jejich utváření a také jsme popsali vliv přítomnosti glukózy na vývoj 

a stabilitu SLI biofilmů kmene BR-F. Při této příležitosti jsme vyvinuli zobrazovací metodu, díky které 

jsme schopni za fyziologických podmínek připravit a pomocí mikroskopie pozorovat vnitřní strukturu 

(svislý průřez) SLI biofilmů i nárůstů neadherovaných buněk. Dále jsme popsali principy distribuce 

buněk při růstu obřích kolonií a zavedli model distribuce „panter“ pro strukturované kolonie kmene 

BR-F a model distribuce „zebra“ u hladkých kolonií kmene BY4742. Dále jsme zmapovali osud buněk 

v průběhu tvorby a vývoje obou typů obřích kolonií. 

V druhé části práce jsme se zaměřili na výzkum vlivu mitochondrií, potažmo mitochondriální 

retrográdní regulace a jejího významu pro diferenciaci hladké kolonie kmene BY4742. Zjistili jsme, že 

v diferencované kvasinkové kolonii můžeme rozlišit tři způsoby regulace RTG dráhou v závislosti na 

regulovaných proteinech a také na aktivitě TOR dráhy, a to Ato-větev, Cit2-větev a „viability“ větev 

RTG regulace, kdy každá z těchto větví reguluje specifické cíle v rozdílné části kolonie. Také jsme 

identifikovali velké množství nových cílových proteinů RTG dráhy. Kromě klasické regulace, kdy RTG 

dráha aktivuje expresi vybraných proteinů, jsme popsali  i velkou skupinu genů, podílející se na 

mitochondriální translaci, která je RTG dráhou negativně regulována. Naše výsledky ukazují, že RTG 

dráha hraje v rámci diferencované kolonie komplexní a důležitou roli v aktivaci vybraných 

metabolických procesů a v adaptaci a přežívání buněk.  
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