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Cíle práce
Práce má dvě části. Cílem první bylo sledovat produkci amoniaku koloniemi pěti různých
mutantních kmenů S, cerevisiae. Cílem druhé, rozsáhlejší části bylo označitze|eným
fluorescenčním proteinem vybrané geny, které jsou exprimovány buď v exponenciální' nebo
ve stacionámi fázi růstu kvasinek. A u takto modifikovaných kmenů S. cerevisiae pak
sledovat intensitu fluorescence v různých částech kolonií v čase.

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANo NE
Rozsah práce (počet stran): 168 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" ale obtíŽně se čte.
PouŽil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z|iterámich zdrojů? ANo Ntr
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANo NE

Materiál a metody:
odpovídají pouŽité metody experimentální kapitole? ANo NE
Kolik metod bylo použito? 12
Jsou metody srozumitelně popsány? ANo Ntr

Experimentální část:
Je vysvětlen cíl experimentů? ANo +{tr
Je dokumentace výsledků dostačující? ANo NE - v čem jsou nedostatky?
Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?

ANo NE - co chybí' v čem je nedostačující?

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

Závěry (Souhrn) :
Jsou výstižné? ANo NE



Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Celkově je práce po grafické stránce upravena velmi dotře. NejdůleŽitější část tvoří
fotografie kvasinkových kolonií i jednotlivých buněk. Uroveň těchto fotografií je mimořádně
vysoká. Autorka prokáza|a obdivuhodnou zručnost nejen při jejich pořizování, ale i při
přípravě vzorků (např. řezů kolonií) pro jednotlivé snímky.
Teoretická část však měla b;it vypracována pečlivěji. Jazyk, který autorka používá' místy
sniŽuje srozumitelnost textu' K teoretické části mám řadu kritických připomínek (viz niŽe).

Sp'"ě"í.í'ú p.á.. 
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Cíle diplomové práce byly splněny. Vysoce oceňuji jak experimentální design (např. výběr
genů pro sledování růstu buněk v koloniích V exponenciá|ní a ve stacionární ťaz|), tak
provedení experimentů. Tam, kde to bylo moŽné, se autorka snaŽila ověřit získané údaje více
způsoby: např. sledovala fluorescenci znaěenýchproteinů nejprve v buňkách rostoucích
v tekuté kultuře a pak v koloniích. Posléze ověřovala i velikost populace fluoreskujících
buněk průtokovou c1tometrií. Tímto způsobem získala rczsáh|ý soubor velmi kvalitních dat'
vypovídajících o věkové struktuře buněk v koloniích kvasinek a o tom' kdy a kde jsou

v průběhu životakolonií exprimovány některé vybrané geny. Je evidentní, že získané
výsledky mohou byt publikovány v mezinárodním časopise. V tomto ohledu považuji DP
Jany Nedbálkové za vyn1kajicí a nadstandardní.
Kvalita teoretické části DP však tak vysoká není. Text se obtíŽně čte' obsahuje řadu
anglicismů a nevysvětlených zkratek. Autorka občas používá slova v nesprávných pádech či
rodech' správné většinou není ani umístění čárek ve větách. Celkové uspořádání informací by
mělo mít logičtější strukturu. Je opravdu škoda, Že autorka' která prokázala takovou
experimentální zručnost a předkládá tak vynikající výsledky, nevěnovala větší péči
zptacováni teoretické ěásti své DP.
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Některé vybrané formální připomínky:
1. V názvech genů a proteinů autorka téměř důsledně používá nevhodný

,,anglický.. slovosled, např. ,,Knr4 protein je nově identifikovaný člen z IPDs
rodiny...(str.31). Nejde jen o formalitu. Větu,,Gut1p kináza je cýoplazmatický
enzym* (str.26) by si čtenař mohl vyloŽit tak, Že v cýoplazmě existuje enzym Gut1p-
kináza, který specificky fosforyluje protein Gut1p.

2. V českém textu nevypadají dobře ani tato slovní spojení: ,,asociovaný plazmaticko
membránový protein.. a,,aminokyselinové metabolické geny.. (str.20).

3.,,N-acetyl-hemoserin" (str. 16) je N-acetyl-homoserin.
4. Bylo by vhodné opravit větu: ,,Produkt CIT2 genu obsahuje serin-lysin-leucin jako

karboxylový terminační tripeptid skládající se ze 460 aminokyselin s molekulární
hmotností 51,4 kDa a je lokalizován v peroxisomech.. (str.24)'

5. ,,Rtglp obsahuje I]7 aminokyselin s molekulární hmotností 19 kDa..... (str.25) - 19
kDa je patmě molekulová hmotnost celého proteinu' nikoli jednotlivých

aminokyselin.
6. ..N-amino konec.. a ,,C-karboxylový konec.. je pleonasmus (str.25).
7. ,,...HSP30je silně exprimován hydrostatickým tlakem.. (str.39) znamená, že HSP30 je

tlakem indukován?
8. Citace Heitman and Agre (str.18) je ve skutečnosti Heitman and Arge (prohozená

písmena) a v Seznamu literatury u ní chybí periodikum. Citace Durand et al. (2008)
(str.31) chybí v Seznamu literatury. Článek Prasher et al. citovaný na str.43 vyšel
v roce 1992. nikol i 1 991 .



9. ,,Mladou kvasinkovou kolonii... tvoří heterologní populace..... (str.149) -
pravděpodobně je míněna heterogenní populace.

10. Popisky k obrázkům (str.88 a dále): Ctenář sice odhalí, co je kolonie, řez kolonií a na
kterém obrázku je kontro]ní kmen. Přesto by popisky mohly b;it přehlednější' Tam,
kde autorkapoužívá šipku, aby v obrázku na něco upozomila, měla by o šipce
informovat i v legendě.

otázky k výsledkům DP:
1. Pro sledování výsky.tu mrtvých buněk v koloniích bylo pouŽito barvení

bromkresolovým purpurem' které se ukáza|ojako nevyhovující. Proto byl výskyt
mrtvých buněk ana|yzován pomocí barvení propidium jodidem a průtokové
cýometrie.PŤicházejí v úvahu ještě jiné metody, které by umožnily odhadnout
zastoupení mrtvých buněk ve stárnoucích koloniích?

2. V různých částech kolonií kmene S. cerevisiae ISh byly stanoveny RoS. Proč nebylo
toto stanovení provedeno i u kmenů 'Sh -GUT1 a 'Sh-SSA3 ? Ze stanovení je učiněn
závěr, Že na vrcholu kolonie se vyskytuje o něco více buněk obsahujících RoS (8 %),
než ve středu spodní části koloníe (5 %), Je rozdíl mezi obsahem RoS ve vrchní a
spodní části kolonie významný, nebo se může pohybovat v rámci chyby stanovení?

3. Protein Smi1p značený GFP je v buňkách lokalizován v útvarech, připomínajících
čárky, ,,pravděpodobně v organelách.. (str.86). Lze odhadnout, o které organely se
jedná?

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací)
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