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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Diplomová práce Adély Vodákové se zabývá měřením vnitrobuněčné koncentrace iontů, 

přičemž těžiště vlastní experimentální práce diplomantky spočívá v měření intracelulárního pH 

pomocí pHluorinu, což je mutantní forma geneticky kódovaného zeleného fluorescenčního 

proteinu (GFP). V této souvislosti je třeba zdůraznit, že redukce experimentálních aktivit na 

měření pouze intracelulárního pH a navíc především v kvasinkách byla nezbytným důsledkem 

úpravy zadání diplomové práce v říjnu loňského roku, když se původní vedoucí diplomové práce  

Dr. Roman Chaloupka rozhodl změnit zaměstnání.  

Diplomantka pracovala po celou dobu systematicky a se zájmem o řešené téma. V poněkud 

stresující situaci spojené se změnou  vedoucího a úpravami výzkumného programu v relativně 

krátké době před plánovaným termínem odevzdání práce navíc prokázala, že je schopna  

samostatně řešit složité úkoly. Experimenty, které realizovala pod mým vedením,  byly zaměřeny 

v první řadě na vývoj nového protokolu pro měření intracelulárního pH kvasinek obsahujících 

pHluorin. Jednalo se o využití synchronně skenované fluorescence jakožto účinného nástroje 

potačení autofluorescence kvasinek, která je notoricky známým zdrojem systematické chyby 

měření intracelulárního pH. S potěšením konstatuji, že Bc. Adéla Vodáková  získala během výše 

zmíněné krátké doby řadu zajímavých výsledků, které jsou jádrem naší připravované společné 

publikace. 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

 Veškeré podstatné připomínky jsem vznášel průběžně při konzultování rukopisu vznikající 

diplomové práce, do jejíž finální verze je diplomantka zahrnula.. 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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