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Cíle práce
Určit vliv Vps15p a Vps34p na růst a vývoj kvasinkových kolonií u divokých i laboratorních 
kmenů Saccharomyces cerevisiae.

 Vytvořit z dostupných zdrojů ucelený přehled o Vps34p, jeho regulaci a funkcích u 
kvasinky S. cerevisiae.

 Analyzovat výsledky experimentů dostupné v databázích a určit buněčné procesy 
spojené s Vps15p a Vps34p.

 Připravit kmeny s delecí genů VPS15, nebo VPS34 a kmeny s konstitutivní expresí 
VPS34 odvozené od přírodních i laboratorních kmenů S. cerevisiae.

 Sledovat růst a vývoj kolonií připravených kmenů v selektivních i neselektivních 
podmínkách. Testovat citlivost připravených kmenů k inhibitorům.

 Připravit kmeny s proteinem Vps34p s C-koncovým značením pomocí GFP.
 Detekovat produkci proteinů Flo11p-GFP a Vps34p-GFP pomocí imunodetekce, 

spektrofluorimetrie a fluorescenční mikroskopie.

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO
Rozsah práce (počet stran): 155
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,     ANO  
Je uveden seznam zkratek?        ANO    

Literární přehled: 
   Odpovídá tématu?    ANO
   Je napsán srozumitelně?   ANO
   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO
   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO

Materiál a metody:
    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO
    Kolik metod bylo použito? 20+

    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO

Experimentální část:
    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO
    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO (drobné výtky viz níže)
    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?  
            ANO (+ otázky a komentář níže)



Diskuze:
   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO je opravdu diskuzí
 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO
 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO

Závěry (Souhrn) :
Jsou výstižné?    ANO
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Velmi vysoká. Text je psán čtivou, dobrou češtinou, je srozumitelný a obsahuje málo 
překlepů. Autor dobře vysvětluje smysl a provedení experimentů i závěry, které ze svých 
výsledků vyvodil.
Členění práce je mírně netradiční (samostatné Výsledky+Diskuze pro bioinformatické 
analýzy a pro experimentální část), avšak pro čtenáře plně funkční.
Obrazová dokumentace je dostatečná, kvalitní, pečlivě vyhotovená.

Drobné (až hnidopišské) výtky a komentáře:
1) Obr. 3.3, str. 14, autor vytvořil hezký model proteinu Vsp34p, ale neuvedl, kterou ze 

dvou možných anotací domén Vps34p použil pro barevné vyznačení domén v 
modelu.

2) Obr. 4.1D, str. 31 – popisky v obrázku příliš drobné a téměř nečitelné.
3) Str. 38 u sterilizace klávováním není uvedena teplota.
4) V textu práce podle mne chybí odkazy na Obr. 4.4 a Obr. 4.5.
5) Schémata na Obr. 4.4 a Obr. 5.2 mají malé rozlišení (ale oceňuji vlastní tvorbu 

autora!).
6) U popisu PCR (např. str. 40) nebo restrikčního štěpení (str. 46) je třeba udávat 

množství (např. ng) použité DNA, nikoli jen její objem.
7) Str. 46 – enzym HindIII měl patrně koncentraci 10 U/ul (nikoli 10 U/ml).
8) Str. 47 – pro značení DNA sondy bylo patrně použito radioaktivní dCTP, nikoli CTP.
9) Pro jednoznačnou identifikaci použitých protilátek (str. 55) je třeba uvést i kat. číslo.
10) Agarózové gely jsou prezentovány vzhůru nohama, zatímco PAGE gely jsou v 

obvyklé orientaci. Je to matoucí, zejména když u některých gelů/blotů (Obr. 5.3, 5.29, 
5.30) nejsou anotovány pozice velikostních standardů.

11) U analýzy výsledků PCR na Obr. 5.4 (str. 89) chybí negativní kontrola (NTC) a 
výsledky tak nelze s jistotou interpretovat.

12) Autor při použití t-testu neuvádí použité parametry testu: jedno/dvoustranný, 
ne/párový.

13) Obr. 5.36, str. 135 – není definováno, co představují chybové úsečky.
14) Pro „inhibitory“ by asi bylo vhodnější používat pojem „stresory“ (co „inhibuje“ Cu? 

SDS? Cd?)

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Autor se ve své práci zabývá komponentami PI3K dráhy (proteiny Vps34p, Vps15p) u 
přírodních i laboratorních izolátů kvasinky S. cerevisiae a snaží se určit význam těchto 
proteinů pro růst a diferenciaci buněk a kolonií, invazivní růst a odolnost buněk vůči 
vybraným stresorům. Projekt vychází z problematiky na školitelském pracovišti dlouhodobě 
studované a získané poznatky by měly přispět k lepšímu pochopení biologie tvorby biofilmů, 
což je celospolečensky důležitý fenomén.
Autor čtenáři poskytuje kvalitní přehled poznatků o Vps34p a Vps15p v existující literatuře 
(= jeden z cílů práce). Opírá se jak o nejnovější studie, tak o „klasické“ starší práce z konce 



minulého století. Celkem cituje 116 pramenů.
Práce obsahuje bioinformatickou a experimentální část, ve kterých autor využil velmi širokou 
paletu metod. Autor nejprve na podkladě databázových údajů vytipoval procesy, jichž by se 
Vps34p a Vps15p mohly v buňce účastnit. Následně autor vytvořil panel kvasinkových 
kmenů s modifikovanou expresí Vps34p/Vps15p (delece, nadprodukce, fúze s GFP) a 
provedl s nimi řadu testů. Přípravu delečních mutantů provázely velké komplikace (zčásti 
patrně dané esencialitou VPS34), což autora jistě stálo mnoho sil. Extenzivní fyziologické a 
molekulárně biologické testy objevily některé rozdíly v chování buněk s divokou alelou 
VPS34/VPS15 oproti kmenům modifikovaným. Interpretace těchto nálezů však díky 
rozmanitosti použitých genetických pozadí, technickým obtížím a někdy také omezenému 
počtu biologických replikátů nebyla vždy snadná. Přesto diskuzi získaných dat považuji za 
kvalitní, zejména bych vyzdvihl diskuzi možných příčin neúspěchu při konstrukci delečních 
mutantů VPS34, diskuzi absence efektu inhibitoru PI3K (KU-55933) na testované kmeny a 
zajímavé a relevantní návrhy postupů jak v budoucnu v projektu pokračovat, popř. vyřešit 
stávající nejasnosti.
Celkově byly cíle práce naplněny a práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.

Otázky a připomínky oponenta:

Připomínky
1) Autor je evidentně velmi pracovitý a je dobře, že si vyzkoušel tolik metodických 

přístupů. Nemohu se ale ubránit pocitu, že projektu by pomohlo poněkud umenšit 
rozsah (počty paralelně testovaných kmenů, množství různorodých analýz) a naopak 
přidat biologická opakování. Ostatně v diskuzi to zmiňuje i sám autor.

2) Autor opakovaně hovoří o měření „rychlosti“ růstu sledovaných kmenů, ačkoli 
prováděl jen jedno izolované měření nárůstu za určitý časový interval. Neměl tak 
šanci postihnout růstovou dynamiku (lag, rychlost exponenciálního růstu, saturace) a 
pojem „rychlost“ růstu je zde zavádějící.

3) Uvítal bych podrobnější srovnání výsledků bioinformatických analýz s výsledky 
experimentálními (Kap. 5.5.14).

Otázky:
1) V textu hovoříte o např. fosfatidylinositol-3,4-difosfátu. Vysvětlete prosím rozdíl 

mezi difosfátem a bisfosfátem.
2) Při konstrukci delečních mutantů jste se potýkal s problémem blíže neurčeného počtu 

perzistujících kopií genu VPS34 v modifikovaných buňkách. Jaké techniky byste 
použil pro kvantifikaci, popř. (hrubou) lokalizaci těchto kopií VPS34?

3) U 23 transkripčních faktorů (TF) byla experimentálně prokázána role v regulaci genu 
VPS34. V promotoru genu VPS34 jste nalezl potenciální vazebná místa pro 81 TF. Jak 
velké frakci celkového repertoáru TF u kvasinky S. cerevisiae to odpovídá?

4) Co si myslíte o možném vlivu barvení membrány po western blotu pomocí 
Coomassie Brilliant Blue R-250 na kvalitu následné detekce chemiluminiscence?

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací)

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a)
Podpis oponenta:


