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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

Cílem práce bylo popsat úlohu proteinu Vps34p při vývoji kolonií kvasinek a na základě 

bioinformatické analýzy a studia literatury definovat procesy, kterých se Vps34p společně 

s regulačním proteinem Vps15p účastní. Motivací pro tento projekt byla popsaná závislost 

virulence u Candida albicans na Vps34p  a především zjištění, že antikancerogenní účinky 

selenu, jehož účinky na kvasinky sledujeme, jsou spojeny s inhibicí PI(3)P kináz.  

 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

 

Jakub patří mezi studenty, kteří rádi čtou odbornou literaturu, což pozitivně přispělo 

k modifikaci původních plánů, zaměřených především na analýzu delečních kmenů. 

Literaturu sbíral po celou dobu studia, hledal v ní vysvětlení problémů, se kterými se v práci 

setkal, a hlavní informace dobře shrnul v Přehledu literatury. 

 

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 

 

Jakub zvládl řadu metod, nevyhýbal se ani časově náročným pokusům a zejména během 

posledního roku získal zajímavé výsledky. Bohužel, během své práce se setkal s problémy, 

které jsme nečekali a které způsobily značné časové zdržení a dočasné zklamání studenta i 

školitelky. Jsem velmi ráda, že Jakub toto zklamání překonal. 

 

Přístup studenta při sepisování práce: 

 

Ačkoliv některé kapitoly vznikly v dostatečném časovém předstihu, i tato práce je 

poznamenána nedostatkem času v závěrečné fázi. V textu nebylo třeba dělat velké zásahy, 

s výsledkem jsem spokojena. 

 

 



 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Jakub připravil řadu kmenů, které analyzoval na úrovni DNA, RNA i proteinové, provedl 

jejich morfologickou analýzu a zjišťoval jejich citlivost k inhibitorům. Prioritní je zejména 

práce s kmeny s konstitutivní expresí VPS34 a analýza citlivosti ke KU55933. Jeho snaha o 

nalezení fenotypových změn u kmenů se změněným genotypem pro geny VPS34nebo 

VPS15 byla maximální, i když byla korunována jen ojediněle. Myslím, že je prospěšné, že ve 

své práci doložil i cesty, které nevedly k úspěchu. Vzhledem k četné obrazové dokumentaci a 

získání výsledků až v posledním období byla příprava předloženého textu náročná, ale Jakub 

pracoval po celou dobu s velkým nasazením. 

Předložený text svědčí o jeho experimentálních i teoretických zkušenostech. Přestože 

předložená studie o Vps34p nepřinesla všechny odpovědi na zmíněné otázky, není to chybou 

studenta, ale relativně nečekaným fenotypem připravených kmenů, které nebylo možné 

studovat za optimálních podmínek pro tvorbu strukturovaných kolonií. 

Diplomovou práci Jakuba Červenky doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou. 
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