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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: Diplomantka dostala zadaná 2 
experimentální témata: 1/ Zjistit produkci amoniaku u kmenů Sacch. cerevisiae s delecemi 
několika genů pro proteiny retrográdní dráhy a proteiny mitochondrií s cílem zjistit, zda 
některé z těchto proteinů hrají roli v signalizaci mezi koloniemi. 2/ Vytipovat vhodné geny, 
exprimované v různých stádiích růstu kultury, připravit kmeny obsahující tyto geny fúzované
s genem GFP a pomocí sledování přítomnosti fúzovaných fluorescenčních proteinů během 

vývoje kolonie zjistit, jak probíhá stárnutí kolonií kmene S. cerevisiae ƩSh tvořícího 
zvrásněné kolonie. V literárním přehledu měla zpracovat především údaje o genech a jimi 
kódovaných proteinech sledovaných v obou částech práce. 

Přístup studenta k práci s literaturou: Jana na počátku práce nastudovala základní 
literaturu potřebnou pro porozumění tématu. V průběhu práce pak postupně studovala 
literaturu vztahující se ke studovaným genům a zároveň pronikala do záludností odborné 
angličtiny. Většinu literárních pramenů si sama aktivně vyhledávala.

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): Její přístup k práci v laboratoři  
hodnotíme velmi pozitivně. Jana se potřebné metody naučila rychle, experimenty si 
plánovala velmi racionálně, sama také navrhla některé další přístupy. Svědomitě se věnovala 
hodnocení experimentů. Její docházka plně odpovídala časovým nárokům naplánovaných 
experimentů.

Přístup studenta při sepisování práce: Jana si na sepisování práce vyhradila dostatek času, 
což bylo zapotřebí. Zde se totiž zpočátku, zejména při sepisování Literárního přehledu, 
potýkala s problémy ve správném formulování a logickém řazení jednotlivých údajů, takže 
naše pomoc musela být podstatně výraznější než při práci experimentální. Nicméně se učila a 
Experimentální část a Diskuzi už připravila  mnohem samostatněji.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: Jana Nedbálková bezesporu splnila zadané cíle a 
to jak ve shromáždění literárních údajů, tak v získání odpovědí na položené experimentální 
otázky. Zjistila chování 5 deletantů při amoniakové signalizaci, prokázala že delece 
genů.retrográdní dráhy a genu reagujícího na retrográdní signalizaci vede ke změně chování 
kolonií prostřednictvím změn v produkci amoniaku koloniemi. Několikerými přístupy se jí 
podařilo prokázat, že proces “stárnutí“zvrásněných kolonií prostorově probíhá zřejmě jinak, 
než u kolonií hladkých. Předpokládáme, že tyto její originální výsledky budeme moci použít
jako součást publikace. S prací Jany jsme byly obě spokojeny a proto doporučujeme její práci 
k obhajobě.
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