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Cíle práce
1. Připravit kmen s umlčeným genem yxko, který nepřepisuje gen pro vlastní B-

ga|aktozidázu lacA.
2. Změtit úroveň transkripce genuyxko po osmotickém a ethanolovém stresu pomocí

firze jeho promotoru S genem lacZ pro B-galaktozidázu E. coli.
3. Sledovat změny expÍese proteinů po osmotickém a ethanolovém stresu.

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANo Ntr
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova' ANo NE
Je uveden Seznam zk;ratek? ANo N€

Literární přeh|ed:
odpovídá tématu? ANo NE
Je napsrín srozumitelně? ANo N€
PouŽil(a) autor(ka) v rešerši relevantní udaje z literámích zdrojů? ANo NE
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? 10 zák|adnich (+ 2 metody prováděné na servisním pracovišti)

Jsou metody srozumitelně popsány? ANo Ntr

Experimentální část:
Je vysvětlen cílexperimentů? ANo NE
Je dokumentace výsledků dostačující? ANo NB - v čem jsou nedostatky?
Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otizky?

ANo NE _ co chybí, v čem je nedostačující?



Urěitým nedostatkem experimentální části je skutečnost' Že v kapito|ách 4.5,4.6 a 4.7
nejsou v textu shrnuty výsledky vyplývající z obrázktl.

Diskuze:
Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků? ANo NE
Jsou výsledky porovnávány s literaturou? ANo Ntr
Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky? A.}+g NE

Závéry (Souhrn) :

Jsou výstižné? ANo NE
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace' grafika, text, jazyková úroveň):
Formální úroveň práce je velmi dobrá' Obrazová dokumentace je kvalitní. Jazyková úroveň
je velmi dobrá. Počet neopravených překlepů je zanedbatelný.

Splnění cíIů práce a celkové hodnocení:
Diplomová práce M. Petrovové přináší nové výsledky o funkci produktu genu yxko pŤi

odpovědi bakterie Bacillus subtilis na stresové podmínky. Plánované cíle práce byly splněny.
Pro dosaŽení cílů práce autorka musela zvládnout řadu náročných biochemických a
molekulámě biologických metod (izo|ace DNA, klonování fragmentů DNA, PCR, genetické
přenosy, stanovení enzymu' elektroforetická separace proteinů v jednorozměrných a
dvourozměrných gelech)'

Vlastní práce je sým rozsahem (100 str., 32 obr,, 2 tabulky), obsahem i formou
srovnatelná s obvykl;ým standardem diplomových prací. Rozsáhlý literární přehled je čtivý a
svědčí o dobré teoretické přípravě autorky. Rozsáhlá část Materiál a metody prokazuje
metodickou náročnost experimentáIní práce nutné k dosaŽení požadovaných výsledků.
Výsledky jsou logicky uspořádány a adekvátně dokumentovány. V některých případech však
nejsou v textu shrnuty výsledky dokumentované v obrÍzcích. Podrobná diskuse prokazuje
schopnost autorky interpretov at získané ýsledky.
Připomínky, které uvádím dále, nesnižují celkovou kvalitu diplomové práce, která svěděí o

předpokladech autorky pro vědeckou práci.

Diplomovou práci M. Petrovové doporučuji k obhajobě.



otán|<y a připomínky oponenta:
Dotazy k autorce:

1) V legendě k obr' 15 není napsáno jaký hmotnostní standard bylpouŽit. Jedná se o
fragmenty lineámí DNA ?

2) V některých drahách na obr. 1 6 j sou ětyři pásy, i kdyŽ se textu píše o štěpení
plasmidu na 3 fragmenty. Jak lze vysvětlit vznik čtvrtého fragmentu?

3) Byly testovány i jiné podmínky (např. jiná koncentrace) působení IPTG?
4) Na zák|aďě ana|ýzy sekvence a struktury proteinu Yxko se jedná zřejmě o kinazu. Je

možné vysvětlit pleiotropní působení tohoto proteinu jeho kinázovou aktivitou, tedy
fosforylací důleŽitých proteinů?

Další připomínky:
1) orientace genů na obr. 1 | a |2je odlišná, i kdyŽ se jedná o tentýž plasmid. Na obr.

|2 má bý promotor napravo označen Pspac místo Porf.
2) V metodách není popsán způsob stanovení minimální inhibiční koncentrace

tetracyklinu E-testem.
3) Místo termínu komplementace by v daném případě bylo vhodnější pouŽívat termín

indukce genové exprese.
4) V Souhrnu není v bodu 6 uvedeno jaký vliv (pozitivní nebo negativní) má produkt

genu yxko na expresi příslušných proteinů.

Návrh hodnocení oponenta (znžtrrťria nebude součástí zveřejněných informací)
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