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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

Teoretická část práce je vypracována podrobně a od základů s minimem nepřesností. Metody jsou 

popsány přiměřeně a jasně. Ve výsledkové část je patrné, jak se autorka postupně experimentálně 

seznamovala s různými aspekty fluorescenčního stanovováni změn membránového potenciálu 

kvasinek (doba barvení, reprodukovatelnost výsledků, vliv aktivního transportu barviv, různé 

mechanismy depolarizace). 

Za zvláště zajímavé považuji experimentální porovnání vlivu různých depolarizujících faktorů na 

membránový potenciál kvasinek (změny pH, inhibice H+-ATPázy látkou DM-11, zkratování 

protonového elektrochemického gradientu protonoforem CCCP a depolarizace KCl), protože role 

různých faktorů při tvorbě a udržování membránového potenciálu kvasinek není zcela ujasněno.  

Cíle práce byly splněny.  

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Pozorovala jste, že po přidání sondy diS-C3(5) k buňkám barveným sondou diS-C3(3) došlo 

k prudkému snížení intenzity signálu sondy diS-C3(3). Nemůže to znamenat, že i u ostatních 

experimentů se současným barvením oběma sondami dohromady mohou být hodnoty fluorescence 

sondy diS-C3(3) touto interakcí zkresleny? 

 

 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 
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