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Název práce:
Uloha genuyxko bacillus subtilis v odpovědi na environmentální stres.

Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu:
Připravit kmen s umlčeným genemyxko, který nepřepisuje gen pro vlastní B-ga|aktozidázu

lacA.

2. Změřit úroveň transkripce genuyxko po osmotickém a ethanolovém stresu pomocí ftrze

jeho promotoru s genem lacZ pro B-ga|aktozidázu E. coli,

3. Sledovat změny exprese proteinů po osmotickém a ethanolovém stresu.

Tématem literárního úvodu je shrnutí současných poznatků o obecné stresové odpovědi a
znalosti o genu yxko.

Přístup studenta k práci s literaturou:
Studentka při práci s literaturou byla samostatná, ale i u této práce se u ní projevuje jistý
minimalizmus, který je patrný hlavně v interpretaci a presentaci výsledků.

Přístup studenta k práci v laboratoři (pŤístup při učení se nových metod, aktivita,
samostatnost, systematičnost práce i dochazky do laboratoře):
Do laboratoře studentka docházela pravidelně jiŽ od třetího ročníku. Ze začátku potřebovala
jisté vedení, ale po osvojení technik pracovala samostatně. Zv|áště u práce s 2D separacemi
pŤiché.rzela s nápady na optimalízaci pŤipravy vzorků a zv|áda|anáročné a objemné
experimenty se vzorky v triplikátech.

Přístup studenta při sepisování práce:
Při sepisováni práce se projevil již dŤíve zmiňovaný určitý minimalizmus a podceňování
v hodnocení vlastních výsledků ajejich interpretace. Přes obrovský podíl práce, kdy při
sledování transkripčních aktivit i měření růstových parametrů mutanta strávila v laboratoři
mnoho hodin a pokus v různých modifikacích opakoval nesčetněkrát, do diplomové práce
zaŤadi|a pouze několik málo grafu. TakŽe má role školitele při sepisovániby|a hlavně
v ujišťováníuvědomovánístudentky významů výsledků a jejich potřeby presentace v celém
rozsahu.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Cíle práce splněny byly a studentka dosáhla poměrně zajimavých výsledků při sledování
změn expresních profilů mutanta. Její výsledky jsou v dobrém souhlase s výsledky
proteomických studií osmotického stresu. Svými výsledky posunula objasnění funkce genu
yxko. Potvrdila pleitropní efekt přerušení genu a.jeho role v adaptační regulaci represe



{
primámího metabolismu při stresu. Celkově |ze jeji práci hodnotit pozitivně i přes autorčinu
neochotu kladně hodnotit vlastní výsledky.
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