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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 
 

Téma literárního přehledu:  

 

      Shrnutí poznatků o fenoménu přepínání fenotypů u kvasinek. 

 

Experimentální cíle práce: 

 

1.   Značení vybraných proteinů pomocí GFP a sledování jejich buněčné lokalizace v 

koloniích divokých kmenů kvasinky Saccharomyces cerevisiae. 

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

strukturovaných kolonií. 

3.   Studium vlivu vybraných histonových deacetyláz a transkripčního umlčování na 

fenotypové přechody kmene BR-F. 

 

 

Přístup studenta k práci s literaturou: 
 
Eva pracovala s literaturou aktivně a samostatně a protože je zaměřena prakticky, informace 

související přímo s experimentální prací vždy bez problému nastudovala. Zásahy či korekce 

ze strany školitele byly nutné spíše v oblastech rozšiřujících autorčiny teoretické obzory. 

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

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 
 
Eva projevila zájem o práci v laboratoři již při plánování své bakalářské práce v roce 2009 a 

téměř vzápětí se zapojila do laboratorního života. V laboratoři si počínala velice zdatně, 

rychle se orientovala v nových metodách a snažila porozumět jejich principům, nikoliv pouze 

slepě následovat protokoly. Po úvodním seznámení s novými metodami již pracovala zcela 

samostatně a houževnatě se snažila překonávat nástrahy a neúspěchy v cestě za kýženými 

výsledky. 

 
Přístup studenta při sepisování práce: 
Eva se projevila jako zkušená autorka a začala práci sepisovat s dostatečným předstihem.Při 

sepisování práce jsem ocenil, že po návrzích a nápadech ze strany školitele se Eva vrhla do 

psaní a text sledoval dohodnutou logiku. Experimentální část práce zpracovala autorka bez 

výraznějších zásahů školitele, pozitivně hodnotím to, že se Eva samostatně zhostila i sepsání 

diskuse. Ze strany školitele tak v experimentální části nebylo potřebné starat se o bazální 

úroveň textu, ale pouze korigovat či vylepšovat propojení jeho jednotlivých částí, případně 



doplňovat další argumenty. 

Eva (ale sebekriticky dodávám že i školitel) naopak trochu podcenila přípravu literárního 

přehledu i časovou náročnost této činnosti a tak tato část práce vznikala o poznání složitěji a 

trochu pod časovým tlakem. Zde již bylo nutné zasáhnout do textu výrazněji a mýtit pasáže 

zbytečně přebujelé resp. doplňovat v rámci časových možností informace chybějící. Literární  

přehled proto mohl práci posunout kvalitativně ještě více kupředu, leč jak jsem již naznačil, 

chyby se nevyhýbají ani školiteli. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Eva Tarabová je studentkou učitelského studia a i přes to si vybrala náročnou 
experimentální práci, které se zhostila zcela bravurně. Aby práci (ne)měla ulehčenou, 
do práce zasahoval i dr. Vratislav Šťovíček, který působil de facto v roli spoluškolitele. 
 
Autorka bez pochyby splnila cíle své práce a získala výsledky které nezapadnou a 
stanou se základem pro navazující experimenty v naší laboratoři. Rád bych zdůraznil 
že zejména deleční kmen BR-Snew sir2∆, který má oproti původnímu hladkému 
fenotypu změněnou morfologii kolonií, skýtá další potenciál pro výzkum a je dle mého 
soudu nejúžasnějším výsledkem experimentální práce autorky. 
 
 
Proto velmi rád doporučuji předloženou práci k obhajobě.  
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