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Název práce: 
Úloha signální dráhy integrity buněčné stěny při morfogenezi kvasinkových kolonií 
 
Cíle práce: 
Cílem práce bylo připravit kmeny S. cerevisiae, které nesou delece v genech signální dráhy 
integrity buněčné stěny, a u těchto mutantních kmenů zjistit změny v morfologii kolonií a 
citlivost k chemickým látkám působícím na buněčnou stěnu. 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO    
Rozsah práce (počet stran): 102 
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova?     ANO 
Je uveden seznam zkratek?        ANO 
 
Literární přehled:  
  Odpovídá tématu?    ANO 
  Je napsán srozumitelně?   ANO, literární přehled je velmi čtivý, přehledný a problematika 

diplomové práce je v něm podána velmi didakticky. Oceňuji také 
četná schémata, která dobře vysvětlují a doplňují informace 
v textu. 

  Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO  
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO, literární 

zdroje jsou dostatečné a relevantní a jsou řádně citovány. 

Materiál a metody: 
    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO 
    Kolik metod bylo použito? V práci je popsáno na 20 metod, které zahrnují klasické 

mikrobiologické techniky, klonování, různé kultivační postupy 
i molekulárně biologické a biochemické metody. 

    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO s následujícími připomínkami: 
 Skleněná tyčinka smočená v lihu se v plamenu nežíhá (str. 41). 
 Byla koncentrace buněk v médiu pro účel transformace skutečně stanovena na 

spektrofluorometru a ne spektrofotometru jak je popsáno v kapitole 4.2.3? 
 
Experimentální část: 
    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO, cíle experimentů jsou v širším kontextu vysvětleny 

na začátku každého celku výsledků a specifické cíle navíc 
ještě u každé z dílčích podkapitol. 

    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO. Zásadní připomínku mám ke grafům na 
Obr. 5.15 a 5.16, kde je nepřesně uveden popis osy y - „pokles OD“, ze kterého není 
zcela zřejmé, zda se jedná pokles o nebo na uvedené hodnoty. Význam je však 
v tomto případě zcela opačný.  
Obr. 5.18 uvádějící fluorescenční spektra GFP naměřený v buňkách považuji za 
nadbytečný, pokud podstatná data maximálních intenzit jsou uvedena v Tab. 5.4. 



    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   
            ANO. I když poslední cíl práce nebyl zcela splněn, protože se nepodařilo detekovat 

protein Mlp1, předkládá studentka alespoň dosavadní výsledky a dává návrhy na 
optimalizaci pokusu do budoucna. 

Diskuze: 
Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO, diskuse je vhodně 

členěná do podkapitol, je promyšlená a dává logické argumenty pro 
interpretaci výsledků. 

Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO   
Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO, autorka 

především v posledním odstavci diskuse navrhuje další možné postupy 
pro zopakování nevydařených pokusů a další perspektivy výzkumu. 

Závěry (Souhrn) : 
Jsou výstižné?    ANO, i když dle mého názoru by mohly být o něco stručnější a dávat 

opravdu pouze holý výčet faktů bez dalšího vysvětlování. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce je po formální stránce na velmi dobré úrovni a obsahuje výjimečně málo překlepů. 
Prezentované fotografie kolonií mají vysokou kvalitu a studentka prokázala dobré zvládnutí 
programu ImageJ. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Předkládaná diplomová práce představuje ucelený soubor výsledků, z nichž je zřejmé, že se 
jim autorka věnovala stejně pečlivě při samotné experimentální práci v laboratoři, ale i při 
jejich sepisování i studiu literatury. Jednoznačně práci proto navrhuji k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
1. Jaký je fyziologický důsledek vrásčitosti kolonií, jedná se např. o způsob zvětšování 

povrchu kolonie nebo pouze o její ochranu pomocí nahromaděné extracelulární matrix? 
2. Čím lze vysvětlit rozdílnou vrásčitost kolonií na různě čerstvě připraveném médiu, hraje 

roli stupeň vlhkosti média? 
3. Jak selen indukuje vznik vrásčitých kolonií? 
4. Jakou roli ve velikosti kolonií hraje hustota výsevu 60 vs. 30 buněk na plochu misky 

90 mm, pokud jich stejně vyrostlo pouze 11-34 (Tab. 5.1) bez ohledu na zamýšlený 
počet? 

5. Proč byla při testování citlivosti kmenů ke Congo red a calcofluoru použita vyšší 
kultivační teplota než u ostatních inhibitorů, když navíc přinášela komplikace jako 
vysychání médií a kontaminace? 

6. Jakým mechanizmem lze vysvětlit zvýšenou rezistenci kmenů s delecí v genu RLM1 a 
MID2 k inhibitoru Congo red? 

7. Na str. 81 uvádíte, že při sledování exprese genu MLP1 jste buňky inkubovala 3 h se 
zymolyázou v koncentraci 3 U.ml-1, v diskusi na str. 91 však v koncentraci 0,3 U.ml-1. 
Mohly buňky koncentraci 3 U.ml-1 po dobu tří hodin vůbec přežít, pokud po 
desetiminutové inkubaci v této koncentraci jejich optická denzita klesla na 12 %? 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
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