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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: Zadáním diplomové práce Leony 

Zieglerové bylo charakterizovat funkci rezistenčního genu vanZtei, jenž je součástí 

rezistenčního genového klastru vanRSHAXYZ udílející rezistenci ke glykopeptidům a jeho 

ortologa z genomu Enterococcus faecium. Konkrétně měla Leona za cíl naklonovat oba geny 

a exprimovat je v Enterococcus faecium a ve Staphylococcus aureus, určit rezistenční 

fenotyp, membránovou topologii a pomocí fluorescenčně značených analogů vankomycinu a 

teikoplaninu zaznamenat změny ve vazbě těchto antibiotik na buňku vlivem exprese obou 

genů. Vzhledem k tomu, že jsme v laboratoři neměli k dispozici vhodný vektor pro expresi 

v E. faecium, od tohoto cíle jsme později ustoupili.  

Přístup studenta k práci s literaturou: 

Leona Zieglerová přišla do naší laboratoře teprve začátkem magisterského studia a tudíž 

něměla možnost se tématu glykopeptidové rezistence věnovat v rámci své bakalářské práce 

jak často bývá zvykem. Navíc je toto téma v laboratoři nové a tudíž Leona nemohla čerpat 

informace ani z dřívějších studentských prací. Byla tedy odkázána pouze na studium odborné 

literatury. Přesto byla schopna se v problematice rychle orientovat. Odborné články si četla 

v průběhu celého magisterského studia nikoli až těsně před sepisováním literárního přehledu. 

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

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře):  

Leona je velmi pracovitá a je vidět, že ji práce v laboratoři baví. I přes to, že se musela 

potýkat s počátečními neúspěchy v průběhu klonování, vytrvala a práci dotáhla do zdárného 

konce. Pracovala samostatně, v závěru studia si již aktivně navrhovala vlastní verze 

experimentů. Výzvou pro Leonu bylo také to, že úzce spolupracovala se zahraničním 

postdoktorandem, Vladimirem Vimbergem, který ji byl nápomocen hlavně v době, kdy jsem 

z důvodu pěče o dítě byla zaměstnána jen na částečný úvazek. Během této doby 

komunikovala o práci výhradně v anglickém jazyce. Celkově jsem byla s prací studentky 

velmi spokojena a velmi si považuji toho, že se rozhodla u nás pokračovat v dalším studiu.  

Přístup studenta při sepisování práce: 

Při sepisování práce se projevilo to, že studenti nemají v průběhu studia moc příležitostí 

k písemnému vyjádření vlastních myšlenek. To komplikovalo hlavně vyhodnocení a 

interpretaci vlastních výsledků při psaní kapitol Výsledky a Diskuze, na kterých bylo nutné 

hodně zapracovat. Nicméně bylo vidět, že se během korekcí písemný projev studentky 

výrazně zlepšuje.  

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Po doplnění některých experimentů (fluorescenční mikroskopie, genomové sekvenování 

mutanty) bude tato práce opublikována. Považuji tedy cíle diplomové práce za splněné.  

Leona Zieglerová si během řešení osvojila základní metody molekulární biologie a 

mikrobiologie. O vědecké práci je schopna samostatně přemýšlet a dále ji rozvíjet navrhuji 

tedy výborně.  
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