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čímž
je laboratorní kmen' který vytváŤí na médiu s glýcerole^,ý,Š"!-:::::T1':*onie,
skupině.
pracovní
v naší
podobá tzv. divokým kmenilm S. cerevisiae studovaným
souvisí s expresí genu FLoI 1,
kolonií
Předpoklád á se, žeu obou t}pů kmenů zvrásněnost
Přestože o roli Flol1 flokulínu
kteý kóduje flokulín umozíuiici vzájemnou aďhezibuněk.
zniímo, jeho role při vyfváření
při invazivním a p'.;d"''fál''i* *'iu.reuž poměrně dost
Úkolem diplomové ptáce Markéty
moďologie kolonie J"'*í p.utti"ty neĚyla siudovana..
expresí genu FLo71a morfologií
Hilské proto bylo zanéÍitsena otestovinívztahumezi
expresi genu'ovlivnit.
kolonií. K tomu *av un v1uŽity rizné zásaý,které by mohly
do problematiky utvaření
Při zpracování literaffidostala Markéta zatlkoIuvést čtenáře
jej s fenotypovými projevy dimorfního přepínaní
morfologie kvasinkových kolonií, seznámit
a jim kodovaný protein. T,iteraturatýkajicí
u S. cerevisiae ahLavně se zaměřit na gen rLčll t
diplomaátka soustředit hlavně na
se flokulínu FLo11 je velmi obsáhlá, proto se měla
informace související úzce s jejím tématem.
se

pruběhu studia sledovala literaturu
jak k sepsaní literárního úvodu, tak k nawhování
vztahujicíse k tématu a její studium vnržila
dalších variant experimentu v pruběhu prátce,
ení se nových metod, aktivita,
Markéta přistupovala k práci
samostatnost' systematiěnost práce i aoňazry d.o laboratoře):
aby z cxperimentální ptáce získala co
na diplomovém tématu velmi zodpovědně. Snažila se,
projevovala jako zručnáa
nejvíce odpovědí nazadané otázky,při práci v laboratoři.se
žpůšobempřispívala k.vytvařeníptáce' neboť sama
;;,čii;á "*i..i-*tátorka. Tvurěíň
zkušeností dalšíchčlenůpracovní
navrhla některé experimenty. K prospěchu práóe využila
Proto na tomto místě chci velmi
skupiny, s jejichŽ pomocí ziea1ižova1a nekott experimentů.
zato, že Markétě velmi
p"ďct.jí"t r',rgr. ť. Šib.'ičkovia RNDr. A.Ho1oubkovi, Ph.D.
práci Markety-nebyly žádnénegativní výkyvy'
výnlamnés něktejinip"t*rry-o}]i.V
práce. Ještě je třeba upozornit na to, že
pokud jde o pravioeino,t ao"t,áty i intenzitu
je.,u.d.no.u práci, jednu experimentální kapitolu do
Markéta získala ještě více vysledků neŽ
zpracovat,
rczarid1,a z obavy, že by nestihla ýsledky pečlivě

'uJp'a."

z mého pohledu velmi
po]u7e'rip!-e zpočátku sepisování.
hladce, Markéta potřebovala moji mírnou pó-o"
podle předchozí dohody.
Konzultace t. ,.p,u,-,y- kapitolám probíhaiy vždy- rychle,-přésně
pak chtěla vyzvednout diskuzi' kÍerou
Domnívám se, že p,á""je áobře sepsána. Zvláštébych
diplomových pracích oblyklý a přitom
hodnotím velmi kladně.'Má většírózsah,neŽbýváv
1o

3iu*tetunapsalazcelasamostatně,téměřbezméhozásahu.

Splnění cíIůpráce a celkové hodnocení:
Podle mého přesvědčení Markéta splnila zadaný úkol. Dozvěděla se mnoho nového o
kvasinkách, své poznatky čtivě sepsala, naučila se řadu nových metod a získala nové
ýsledky, které je schopna interpretov at a zbetých lyvodila možnosti dalšíhostudia dané
problematiky. Jsem proto ráda, že se rozhodla pokračovat ve studiu formou postgraduálního
studia a pokračovat v řešení problematiky zdepředkládané diplomové práce.
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