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Cíle práce  

I. Značení vybraných proteinů pomocí GFP a sledování jejich buněčné lokalizace 

v koloniích divokých kmenů kvasinky Sacchyromyces cerevisiae. 

II. Tvorba a studium delečních mutant vybraných genů s potenciální funkcí při tvorbě 

strukturovaných kolonií. 

III. Studium vlivu vybraných histonových deacetyláz a transkripčního umlčování na 

fenotypové přechody kmene BR-F.  

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   NE 

Rozsah práce (počet stran): 93 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,     ANO    NE 

Je uveden seznam zkratek?        ANO    NE 

 

Literární přehled:  

   Odpovídá tématu?    ANO   NE 

   Je napsán srozumitelně?   ANO  NE 

   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO    NE 

   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO   NE 

 

Materiál a metody: 

    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO    NE 

    Kolik metod bylo použito?  Přibližně 13 

    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO    NE 

 

Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO    NE 

    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO      NE  - v čem jsou nedostatky? 

    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   

            ANO   NE – co chybí, v čem je nedostačující?  

   

Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    Je opravdu diskusí. 

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO   NE 
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Závěry (Souhrn) : 

Jsou výstižné?    ANO    NE 

 



Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

 

Práce je po formální stránce velmi dobrá. Všimla jsem si sice několika překlepů a drobných 

gramatických chyb, ty ale celkovou úroveň nesnižují. Oceňuji přehledné tabulky použitých 

oligonukleotidů a schémata usnadňující pochopení experimentálních postupů.   

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Bc. Eva Tarabová ve své čtivě a přehledně napsané práci shrnuje výsledky, kterých dosáhla 

při analýze vlivu některých genů S. cerevisiae na morfologii kolonií a stabilitu fenotypu 

kvasinek. Diplomantka splnila cíle, které si vytkla. Jádrem práce je analýza delečních mutant 

vybraných genů (cíle II a III). Diplomantka ukázala, že ze šesti studovaných genů pouze 

jeden, SIR2, má vliv na architekturu kolonií. Bc. Tarabová také úspěšně připravila kmeny 

kvasinek, v nichž jsou proteiny Bna1p a Cwp1p značeny zeleným fluorescenčním proteinem 

(cíl I). Předpokládám, že tyto kmeny budou využity v dalším studiu chování kvasinkových 

kolonií. Diplomantka odvedla velký kus práce, kterou pečlivě zdokumentovala. Výsledky 

práce Bc. Tarabové jistě přispějí k hlubšímu pochopení fenoménu domestikace kvasinek.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

1. Není mi úplně jasný smysl Tabulky 12 (str.67) a 15 (str.73). Jestliže druhý výsev je 

další pasáž vzniklá z prvního výsevu, pak se mi nezdá vhodné dělat z četnosti 

přepnutých fenotypů během obou výsevů průměr. Není vlastně zajímavější, že 

četnost přepnutých fenotypů u ∆bna1 a ∆hst1 zůstává i u druhého výsevu podobná 

jako u prvního, zatímco u BR-F a dalších kmenů v Tabulkách 13-15 se tato četnost 

mezi oběma výsevy liší?  

2. Na str.74 je SDS-PAGE extracelulárních proteinů a komentář, že detailnější analýza 

bude nutná. Připouštím, že analýza proteinů extracelulární matrix je krajně obtížná. 

Přesto (nebo spíš právě proto) se mi zdá odvážné tvrdit, že: „Ve složení 

extracelulárních proteinů kmene ∆sir2 nejsou při pohledu na akrylamidový gel žádné 

zásadní rozdíly oproti výchozímu kmeni BR-S
new

, ani oproti kmeni BR-F.“  

3. Delece genu SET3 nevedla ke změnám ve fenotypu domestikovaných kmenů, zatímco 

delece genu SIR2 vedla ke vzniku částečně strukturované kolonie. Nemohla by mít 

absence genu SET3 nějaký fenotypový projev až po více generacích?  
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