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Podjednotka delta bakteriální RNA polymerázy a jýi role v regulaci genové exprese u
Bacillus subtilis.
Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu:
Literární přehled:
ď Genová exprese u bakterií se zaměřením na iniciaci transkripce
b/ Podjednotka delta RNA polymeÍasy Z grampozitivních bakterií
Experimentální cíle
c/ Vývoření expresního kmene B. subtilis pro nadprodukci podjednotky delta pro ověření,
zda se na tuto molekulu izolovanou z pŤirozeného hostitele váží neobvyklé nukleotidy
detekované na tomto proteinu izolovaném z heterologního hostite|e Escherichia coli.
d/ Vliv podjednotky delta RNA polymerasy na iniciaci transkripce in vivo
di/ Identifikace podmínek, kdy se mění hladina GT P v buňce B. subtilis. Koncentrace této

molekuly je dtiežitápro regulaci iniciace transkripce na promotorech pro rRNA geny a
v experimentech provedených in vitro by|o již dříve v naší laboratoŤi prokázáno, že pro tuto
regulaci je dtúežitápřítomnost podjednotky delta RNAP.
d2l \]ňení aktivity promotorů pro rRNA z B' subtilis v podmínkách in vlvo identifikovaných
v d1/. Porovnání této aktivity mezi buňkami wt a mutantními, kterým chybí gen pro
podj ednotku delta RNAP.
Přístup studenta k práci s literaturou:
Lukášův přístup ke studiu literatury byIvýrazně nadprůměrný a bylo třeba ho v tomto směru
usměrňovat , aby zejm. |tterárr:rí přehled jeho diplomové práce nebyl dvojnásobný. Lukáš
dokáza| snadno abstrahovat požadované informace z textu a mělvelký záiem o diskuse na
zák|adě přečteného"
Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod' aktivita,
samostatnost, systematičnost práce í docházky do laboratoře):
Lukáš měl aktivní zájem o práci v laboratoři. Během svého pobytu v laboratoři obsáhl značné
množství experimentálních technik. BohuŽelpři něm občas nestálo experimentální štěstí a
tak ne všechny experimenty vedly k vytčenému cíli.
Přístup studenta při sepisování práce:
Lukáš na své diplomové práci usilovně pracoval a snažil Se o co nejlepší výsledek. Určitým
handicapem by|o, že si psaní ideálně nercz|ožíI a tak dokončoval těsně na termín.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Lukáš zpracoval literární přehled na výbomou (a/,bl)'
ExperimentáIní cí|e Lukáš splnil z větší části; některých cílů se nepodařilo dosáhnout
z důvodů technických obtíží při některých experimentech. CíI cl - Lukáš připravil konstrukt
DNA a posléze i výčený expresní kmen, který bude použit pro přípravu proteinu delta. Cíl
dl/ - Lukáš identifikoval podmínky, kdy se v buňce B, subtilis mění hladina GTP' důleŽitého
regulátoru iniciace transkripce. Cí| d2lLukáš určil aktivity promotorů pro rRNA
v podmnoŽině plánovaných podmínek. Jeho výsledky budou doplněny o chyběiící



experimenty a budou pouŽity v plánované publikaci.

Celkově hodnotím Lukášův vykon pozitivně, projevoval znaěný zájem o svou práci amá
předpoklady pro další tozvoj svých schopností v oboru. Přeju mu hodně štěstí v dalším
profesním životě.
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