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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Diplomová práce Petera Zaloma se věnuje studiu intracellulárního pH kvasinek 
Saccharomyces cerevisiae a Zygosaccharomyces rouxii a vzájemnému vzahu vnitrobuněčného pH 
a funkce transportních proteinů transportujících sodík, konkrétněji se jedná o membránové 
transportní proteiny Nha1 a Sod2-22. Cíle práce byly rovněž metodologického rázu a spočívaly 
v porovnání různých metod kalibrace fluorescenční odezvy pHluorinu – pH citlivé varianty 
zeleného fluorescenčního proteinu (GFP) používaného v rámci práce k měření intracellulárního 
pH a jeho změn.

Diplomová práce sepsaná v anglickém jazyce je přehledná a srozumitelná, má přiměřený 
rozsah a dobrou grafickou úpravu. První, úvodní kapitola (1.) seznamuje čtenáře s motivací a 
cílem práce, v navazující teoretické části diplomové práce (1.1.-1.4.) jsou stručně popsány 
kvasinky jakožto modelový systém (1.1.), dále transportní proteiny související přímo s homeostazí 
pH (1.2.), dosavadní poznatky o souvislosti homeotaze pH, sodíku a draslíku (1.3.) a na závěr je 
představen princip měření vnitrobuněčného pH pomocí pH citlivé varianty GFP (1.4.). Další 
kapitola (2.) se potom zaměřuje na použitý materiál a metody. Výsledková část diplomové práce 
(kapitola č. 3.) má tři oddíly zaměřující se po řadě na metodologické problémy spojené s kalibrací 
fluorescenční odezvy pHluorinu, srovnání vnitrobuněčného pH a pufrační kapacity cytosolu u 
kvasinek Saccharomyces cerevisiae divokého typu a buněk s deletovaným genem pro transportní 
protein Nha1, závěrečný oddíl potom porovnává kvasinky Z. rouxii divokého typu a kmenů 
s delecí buď nha1, či sod2-22, nebo obou. Výsledky jsou potom podrobně diskutovány v další 
kapitole (4.), za níž následuje stručné shrnutí všech nejdůležitějších poznatků této práce (kapitola 
č. 5).

Dle mého názoru se v rámci práce podařilo získat velmi hodnotné a zajímavé
experimentální výsledky. Jednak oceňuji, že se díky systematickému porovnání jednotlivých 
kalibračních procedur podařilo vysvětlit důvody odlišností mezi dosud publikovanými kalibračími 
křivkami pHluorinu, jednak je třeba poznamenat, že se jedná o vůbec první měření 
intracellulárního pH v Zygosaccharomyces rouxii. Dále bych vyzdvihl, že se podařilo dokázat 
existenci souvislosti mezi funkčností transportéru Nha1 a vnitobuněčným pH jak u S. cerevisiae, 
tak u Z. rouxii.

Na závěr bych rád konstatoval, že úspěšné zvládnutí relativně náročného experimentálního 
programu je pro mě jasným důkazem kvality předložené práce a dále že předložená práce Petera 
Zaloma splňuje veškeré požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě
a navrhuji ji klasifikovat stupněm „výborně“.

Práci 
 doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou.
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