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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu:

Cílem práce bylo zjistit, do jaké míry se geny regulující integritu buněčné stěny zapojují při 
vytváření strukturované kvasinkové kolonie. Hlavním cílem experimentální části byla 
příprava delečních kmenů a jejich analýza, včetně testování citlivosti těchto kmenů 
k vybraným inhibitorům buněčné stěny. Záměrem literárního přehledu bylo charakterizovat 
signální dráhu integrity buněčné stěny u kvasinek a hub a popsat její interakce s dalšími 
signálními drahami.

Přístup studenta k práci s literaturou: Gabriela pracovala s literaturou samostatně a velmi 
dobře reagovala na mé podněty k rozšíření některých témat. 

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře):
Gabriela začala navštěvovat laboratoř již v prvním ročníku a díky tomu mohla při řešení své 
diplomové práce navázat na předchozí zkušenosti. Nové metody se učila velmi rychle, 
pokusy si plánovala samostatně, výsledky průběžně zpracovávala a diskutovala další postup.
Přestože se některé pokusy dlouhodobě nedařily, získala rozsáhlý soubor delečních kmenů a 
jejich fenotypových charakteristik. K jejím kvalitám patří nejen pracovitost, ochota pomoci 
s provozem laboratoře, ale i velmi srdečná povaha.

Přístup studenta při sepisování práce: Předložená diplomová práce je výsledkem
intenzívní několikatýdenní práce, se kterou jsem velmi spokojena. Gabriela se velmi dobře 
vyrovnala se všemi požadovanými kapitolami, přestože již během prázdnin nečekaně 
nastoupila do zaměstnání.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Autorka se naučila řadu mikrobiologických a molekulárně biologických metod. Je schopna si 
samostatně plánovat pokusy, shrnout své výsledky a diskutovat je s literárními údaji. 
Přestože se nepotvrdilo, že by geny zapojené do CWI dráhy měly významnou úlohu při 
vytváření kvasinkové kolonie, řada jejích výsledků je velmi zajímavá. Soubor kmenů, které 
Gabriela připravila, bude dále využíván v naší laboratoři.
Jsem přesvědčena, že předložená práce Gabriely Reslové splňuje všechny požadavky kladené 
na diplomové práce a doporučuji její práci k obhajobě.
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