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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu:
Před zahájením diplomové práce jsme zjistili, že delece genu HAC1 snižuje schopnost 
vytvářet vrásčité kolonie u dvou přírodních kmenů kvasinek. Cílem diplomové práce Jany 
Rušínové bylo podrobně charakterizovat tyto deleční kmeny a zjistit, jaký vliv má zvýšená 
exprese genu HAC1. V Literárním přehledu se měla autorka zaměřit na úlohu signální dráhy 
UPR při morfogenezi nejen u kvasinkových kolonií, ale i dalších modelových hub.

Přístup studenta k práci s literaturou:
Jana pracovala s literaturou samostatně, podařilo se jí vybrat řadu zajímavých informací 
o funkci UPR u jiných druhů hub. 
Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře):

Jana začala řešit téma své diplomové práce v březnu 2011, kdy přerušila studium na 
Přírodovědecké fakultě v Košicích. Velmi brzy se stala vítaným členem pracovní skupiny.
Do laboratoře docházela prakticky denně i přes to, že si doplňovala některé přednášky 
z bakalářského studia. Nové metody se učila velmi rychle, pracovala velmi pečlivě a s velkou 
důkladností své výsledky zpracovávala. Experimenty si plánovala samostatně, zpočátku 
poněkud v nadměrném množství. Jak je patrné z předložené diplomové práce, nevyhýbala se 
ani velmi pracným analýzám. O její píli svědčí i skutečnost, že polovinu svých výsledků, 
které se týkaly studia vlivu genu TAF14, ve své diplomové práci neuvedla. Velmi dobře se 
zapojila i do běžného provozu laboratoře.

Přístup studenta při sepisování práce:
Jana začala zpracovávat své výsledky do definitivní podoby s dostatečným časovým 
předstihem. Brzy zjistila, že jejich objem je natolik rozsáhlý, že není reálné prezentovat 
v diplomové práci oba soubory dat, a proto se rozhodla zaměřit diplomovou práci na část 
věnovanou transkripčnímu faktoru Hac1p. Její rozhodnutí považuji za velmi rozumné. Velmi 
oceňuji, že své výsledky doplnila i o statistické analýzy a pokusila se kvantitativně 
vyhodnotit i obrázky z fluorescenčního mikroskopu.



Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Jana je výborný experimentátor a i při přípravě textu diplomové práce prokázala obrovské 
úsilí a pečlivost. Věřím, že její výsledky budou v dohledné době využity při sepsání 
odborného článku. Jsem velmi ráda, že se rozhodla pokračovat v postgraduálním studiu na 
naší katedře a přeju jí mnoho úspěchů pracovních i osobních.
Jsem přesvědčena, že předložená práce splňuje všechny požadavky kladené na diplomové 
práce a doporučuji ji k obhajobě.
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