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Vliv exprese ggnu FLo1] na morfologii kolonií Saccharomyces cerevisiae
Cíle práce

1. Sledovat morfologii kolonií S. cerevisiae v závislosti na typu zdroje uhlíku a
současně ana|yzovat expresi FL)L1 a buněčnou lokalizaci Flo1I-GFP.

2. Studovat vliv transkripčních faktorů F1o8p, Mssllp, Teclp a Msnlp na morfologii
kolonií S. cerevisiae,

3. Připravit deletanta S.cerevisiae >sh L1o] 1 azjistitvliv této delece na morfologii
ko1onií.

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANo NE
Rozsah práce (počet stran): 1 10 stran
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 zlíterámích zdrojů? ANo NE
Jsou pouŽité|iterámí zdroje dostateěné a jsou v práci správně citovány? ANo NE

Materiál a metody:
odpovídají použité metody experimentální kapitole? ANo NE
Kolik metod bylo použito? Přibližně 13.
Jsou metody srozumitelně popsány? ANo NE

Experimentální část:
Je vysvětlen cíl experimentů? ANo NE
Je dokumentace výsledků dostačujíci? ANo NB - v čem jsou nedostatky?
Postačuje množství experimentů k získání odpovědí nazaďané otázky?

ANo NE - co chybí, v čem je nedostačující?

Diskuze:
Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků? Diskuse je opravdu

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

Závéry (Souhrn) :

Jsou výstižné? ANo NE



Formální úroveň práce (obtazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formální úroveň práceje vysoká. Fotografie jsou kvalitní, text přehledně uspořádán.
Jazykovou úroveň považuji též za velmi dobrou, mám k ní jen dvě drobné připomínky:

1. na str. 66 se vyskýla chybička ve shodě podmětu s přísudkem: .'.hybridi byly.,.
2. Na mnoha místech bych dala přednost české syntaxi před,,anglickou... Např. na str.

26by bylo lepší napsat: nižší hladina translcriptu FLo] ], než nižší hladina FLo1 1

translrriotu.
Splnění cílů práce a celkové hodnocenÍ:
Diplomová práce Markéty Hilské obsahuje Ťaďuzď1ímavých výsledků. Cíle práce byly
splněny a některé ze získaných experimentálních údajů zátoveň otevírají cestu k dalšímu,
hlubšímu studiu regulace genu FLOL1 a morfologie kolonií S. cerevisiae. Zejména
konstrukce deletanta ZS" L;flo1l jistě přispěje k dalšímu rozvoji studované problematiky.
Diplomantka si osvojila poměrně širokou škálu experimentálních metod. Výsledky dokáza|a
zdokumentovat, vyhodnotit azajímavým způsobem interpretovat jak v kontextu literárních
údajů, tak v kontextu výzkumu, prováděného jejími nejbližšími kolegy' Práci sepsala
přehledně, bez formálních nedostatů.

otáz|<y a připomínky oponenta:
1 . V kapitole 4,I .3 mě zaýaly rczdi|y v lokalizaci Flo 1 1 -GFP v buňkách S' cerevisiae

kultivovaných v přítomnostírůzných zdrojů uhlíku. V diskusi (str.88) se sice uvádí'
že tentojev bude dá|e ana|yzován, že v další práci bude studován časový průběh
možných změn lokalizace proteinu FlolI-GFP. Přesto by mě zajíma|o, zdapro
rozdílnou lokalizaci Flo11-GFP má diplomantka nějaké vysvětlení, či pracovní
hypotézu,zekteré se předpok|ádaná další práce odvine.

2. Diplomantka věnovala poměmě velké isilí ana|ýze vlivu některých transkripčních
faktoru na morfologii kolonií, charakter buněk a invazivitu růstu. Tyto transkripční
faktory byly vybrány proto, žehrají roli v regulaci FLo11. Uroveň exprese FLo11
však nebyla paralelně analyzována ve všech případech. Ikďyžtato ana|ýza nebyla
přímo součástí Cílů práce, je možná škoda, Že neproběhla. Byl příčinou nedostatek
času, nebo šlo o racionální důvody (exprese FLo11 by|aza daných podmínek
shledána méně zqímavou, dělal to uŽ někdo jiný...apod') ?

3. Diplomantka analyzuje vliv zdroje uhlíku na morfologii kolonií, případně expresi
FLo] ] ,Používá k tomu médium GM' případně tzv, modifikovaná GM média. Ta
obsahují 2 %o agar, 1 7o kvasniěný auto|yzát a 3 oÁ glycerol, v případně modifikací
nahrazený 3 oÁ ethanolem nebo různými sacharidy. Výměna glycerolu napt. za
mannózu sice způsobilavýrazné změny jak v morfologii kolonií' tak v úrovni eXpIeSe
FL)L1, Přesto bych považovala za logičtější,používat k podobným experimnetům
média, která obsahují pouze sledovaný zdroj uhlíku,tjbez kvasničného autolyzátu.
Proč nebylo pouŽito některé chemicky definované médium, např. Yeast Nitrogen
Base bez aminokyselin?

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací)
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