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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

 

1/ Literární přehled – prokaryotická transkripce, helikázy asociované s RNAP, informace o 

HelD. 

2/ Hledání homologů HelD v jiných organismech pomocí bioinformatiky. 

3/ Charakterizace fenotypu kmene s knock-outovaným genem pro HelD. 

4/ Příprava modifikovaného proteinu HelD s epitopem pro fosforylaci pro následné studie 

interakce HelD s RNAP. 

5/ Testování schopností HelD vázat a rozplétat DNA. 

6/ Určení vlivu HelD na transkripci in vitro. 

 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

 

Petra měla již z období tvorby bakalářské práce vytvořené dovednosti práce s literaturou. 

Byla již schopna extrahovat důležité informace a tyto pak využít při práci experimentální i 

při sepisování práce diplomové. 

 

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 

 

Petra docházela do laboratoře pravidelně a k práci přistupovala pozitivně a s nadšením. 

Provedla mj. řadu časově náročných fenotypových experimentů, které trvaly řádově 12 hodin 

bez známek protestu, že je to časově neúnosné. Nové metody si osvojovala ochotně a 

experimenty prováděla s velkou pečlivostí. Projevila adekvátní míru samostatnosti a vlastní 

aktivity při hledání řešení problémů.  

 

Přístup studenta při sepisování práce: 

 

Jedním slovem: Příkladný. Podle zkušeností se sepisováním bakalářské práce si Petra 

naplánovala postupné dílčí cíle, které plnila, a po korekcích doplňovala. Vše proběhlo 

poklidně bez závěrečného spěchu něco „honem-honem“ dodělat.  

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Petra splnila všechny zadané cíle s výjimkou cíle 4/. Této části projektu nicméně věnovala 

značné úsilí. Vytvořila požadovaný konstrukt, bohužel se jí však (patrně) z důvodu nízké 

biologické stability rekombinantního proteinu nepodařilo tento protein získat. V ostatních 

bodech byla úspěšná. Cenné jsou zejména její fenotypové charakterizace mutantního kmene.  

Právě některé tyto fenotypové výsledky jsou součástí rukopisu, který byl v současnosti zaslán 



do Nucleic Acids Research. 

Celkově hodnotím Petřino pracovní vystoupení jako výrazně kladné. Nezanedbatelným 

bonusem byla její dobrá nálada a ochota komunikovat. Budoucnost ukáže, jak se prosadí 

v podstatně náročnějším studiu postgraduálním. Bude muset zlepšit svojí angličtinu, zejména 

v mluvené podobě. Nicméně, nepochybuji, že Petra bude přínosem pro svoji laboratoř. 
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