
Při analýze intenzity signálu samotného GFP při  kultivaci na EM (Obr.  5.29A, strana

125) pomocí ImageJ a následném zpracování dat došlo k nesprávnému výběru hodnot pro vzorky

10, 12 a 13. Opravený Obr. 5.29 je uveden níže.

Obr. 5.29: Změny relativní hladiny samotného GFP u kmene BR-F Flo11p-GFP TEF-VPS34 a rodičovského
kmene při kultivaci na EM
A)  Western  blot  analýza  hladiny  samotného  GFP  (~26,9  kDa)  u  kmene  BR-F  Flo11p-GFP  TEF-VPS34
a rodičovského kmene při kultivaci na EM. B) Změny relativní hladiny samotného GFP vycházejí z analýzy Obr.
5.28 pomocí programu ImageJ a jsou korelovány na 3. den kultivace BR-F Flo11p-GFP. Intenzita signálu samotného
GFP na membráně byla normalizována nanáškou proteinů. Čísla vzorků odpovídají Obr. 5.28. Kmen BR-F Flo11p-
GFP je vyznačen modře, kmen  BR-F Flo11p-GFP TEF-VPS34 je vyznačen zeleně.

Tím došlo také ke změně textu popisujícího tyto výsledky na straně 124:

Kmen BR-F Flo11p-GFP TEF-VPS34 má 5. a 7. den při kultivaci na EM vyšší intenzitu

signálu samotného GFP než rodičovský kmen (o ~35 %, respektive ~25 %), viz Obr. 5.29. U obou

kmenů narůstá intenzita signálu samotného GFP 5. a 7. den kultivace oproti 3. dni ~2×.

Rovněž došlo ke změně textu diskutujícího tyto výsledky na straně 145:

Pomocí  fluorescenční  mikroskopie  a  spektrofluorometru  jsem  analyzoval  lokalizaci

a intenzitu fluorescence Flo11p-GFP v buňkách a koloniích u kmene BR-F Flo11p-GFP TEF-

VPS34 ve srovnání s rodičovským kmenem (při kultivaci na EM, GM a YD). Nazaznamenal

jsem však významné změny mezi rodičovským kmenem a kmenem s konstruktem TEF-VPS34.

Výsledky  Western  blot  analýzy  s  imunodetekcí  Flo11p-GFP  pomocí  protilátky  k  GFP

neprokázaly rozdíl v hladině Flo11p-GFP mezi 5. a 7. dnem při kultivaci na YD u kmene BR-F

Flo11p-GFP TEF-VPS34 ve srovnání s rodičovským kmenem. Je však patrný rozdíl při kultivaci

5 nebo 7 dní na EM – kmen BR-F Flo11p-GFP  TEF-VPS34 má ve srovnání s  rodičovským

kmenem o ~35 %, respektive ~25 % vyšší intenzitu signálu samotného GFP, což naznačuje, že je



zvýšena degradace Flo11p-GFP ve vakuole. Protože tyto výsledky jsou odlišné od výsledků ze

3. dne kultivace, je třeba je ověřit opakováním experimentu.


