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Úloha Hac1p při morfogenezi kvasinkových kolonií 
Cíle práce:  
Diplomová práce měla tyto následující cíle: 
Popsat funkci proteinu Hac1p při vývoji kolonií u Saccharomyces cerevisiae 
Sledovat vliv delece genu HAC1 u přírodních kmenů kvasinek S. cerevisiae různého původu.  
Připravit kmen se zvýšenou expresí genu HAC1 
Analyzovat růst kmenů v neselektivních i selektivních podmínkách. 
Analyzovat  produkci specifických   proteinů imunochemicky a pomocí fluorescenčního 
mikroskopu. 
 
 
Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO    
Rozsah práce (počet stran):  141  
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova     ANO    
Je uveden seznam zkratek?        ANO    
 
Literární přehled:  
   Odpovídá tématu?    ANO    
   Je napsán srozumitelně?   ANO   
   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO     
   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO    
 
Materiál a metody: 
    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO     
    Kolik metod bylo použito?    23 
 
    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO     
 
Experimentální část: 
    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO     
    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO       
    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   
            ANO     
    
 
Diskuze: 
   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO    
 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO    
 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO     

 



Závěry (Souhrn) : 
Jsou výstižné?    ANO     
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Velmi vysoká. 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Předložená diplomová práce je velmi kvalitní. Cíle práce byly jasně formulovány a získané 

výsledky jsou v souladu s vytčenými cíli.  Literární přehled je uveden na 20 stránkách, přináší 

podrobné informace o studované tématice a je sepsaný přehledně. Citovány jsou i práce 

z posledního období. Diplomantka používala širokou škálu metod z oblasti genového inženýrství, 

mikrobiologie i analýzy proteinů. Některé metody jsou popsány s detaily, které nemusí být 

popisovány, jako např. jednotlivé složky 7,5 % separačního a zaostřovacího gelu pro SDS 

elektroforézu. Díky těmto detailům je metodická část velmi rozsáhlá, je presentována na 39 

stránkách. Část výsledková je systematicky a velmi kvalitně presentována. Diplomantce se 

podařilo získat velký objem dat o vlivu Hac1p proteinu na vlastnosti dvou kvasinek S. cerevisiae 

pocházejících z různých zdrojů a majících odlišné genetické pozadí. Diplomantka připravila 

mutantní kmeny těchto kvasinek a provedla podrobnou analýzu vlivu delece genu HAC1 na 

morfologii, růst a vlastnosti kolonií, i produkci specifických proteinů. Výsledky práce potvrdily, 

že Hac1p ovlivňuje vlastnosti studovaných kmenů kvasinek jak za nestresových, tak za 

stresových podmínek. Diplomantka dále pracovala s mutantními kmeny, které obsahovaly kromě 

delece genu pro Hac1p také deleci genu kódující flokulin Flo11p, který je důležitý pro adhezi S. 

cerevisiae a zjistila, že existuje určitý typ regulace mezi oběma proteiny. Diskusní část je také 

velmi kvalitní, uvádí získané výsledky do souvislostí s dosavadními poznatky o Hac1p u S. 

cerevisiae i u jiných kvasinek. Na závěr diplomantka shrnula výsledky a navrhla další 

experimenty. 

 

Otázky a připomínky oponenta: 
K práci mám jen několik drobných připomínek. Na str. 29 v kapitole „Přehled literatury“ 

diplomantka píše: „Mnoho cicavčích génov, vrátane génov kódujúcich β-globín, rastový 

hormón, tymidylát syntázu, fosforylázu purínových nukleotidov, katepsín L a HIV-1, 

vyzaduje pre ich normálnu expresiu intrón (prevzaté z MOABBI a kol. 2012).“  Zařazení 

HIV v tomto kontextu nedává smysl.  

Na str. 54 se objevuje v názvu kapitoly výraz „monodeletant“. Domnívám se, že to není 

správný odborný termín pro kvasinkový kmen obsahující jednu mutaci ve slovenštině, ale 

spíše o nevhodně přeložený termín z angličtiny.  

K práci mám následující dotazy: 



Jedním z výsledků práce je zjištění, že Hac1p a flokulin Flo11p se vzájemně ovlivňují. 

Plánujete v další studii analyzovat také změny v transkripci genu FLO 11 u kmene S. 

cerevisiae s delecí HAC? Nebo se spíše domníváte, že je porušena postranslační modifikace 

Flo11p u tohoto mutantního kmene? 

Uvažujete o použití jiného modelového proteinu pro studium vlivu stresu v ER místo 

Sec61p-GFP, jehož použití nepřineslo jasný výsledek. Jaký modelový protein nebo stresové 

podmínky byste navrhla dále studovat.  

 
Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
 
x  výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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