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1\ azeť prace,
Role nízkomoIckulárních melaboiitů při livoji kvasinkoqich kolorií

Cíle prácc
Přiblížit pomoci doslupné literatrrry diíěrenciaci koionii kvasinek § .ťr?rňid.] na U a L qly
buněk. V}světlii I]l ]ichovu dráhrr u kvasinek.

Zjislit ideální konccntraci v},bran]ich 1átek Ehrlichov},<lráhy tr porollra! odolnost U a L buněk
vťrči]átkám.

Zkonstruo!it 6 novÝch kmenů.§. .ťreu-ridť produkujícich r,l,br.ané ploteiny túzor.ané s GFP,

o\ěřit expresi genů a lokalizaci označenJ.ch CFI'proreinů na diferencovaných U a L buňkách §

Ověřit vliv l1,blaných látek Ehrlichovy drah) na erpresi genu c lokllizaci uznačených GFP
nrctcinú nadilerenloriln}cr l' d |'.lika.l- S .e,r |1,1,r,.

struktura (čteněn0 práce, odpovídá požadovanému? ANo
Roz§ah píáce @očet stran l| l2o
Je uveden angliclq abslrakl a kličováslo\a_ ANo
Je uveden seznam zloatek? NF

odpovídátématu? ANo
Je napsán sroa,Enitelně? ANo
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantrú údaje z literámích zdrojů? ANO
Jsou použité liteTámí zdIoje dostatečné ajsou v pTáci sprá\,ně ;itovány? ANo

odpovídají použité metody experimentá]d kapitole? ANo
Kolik metod bylo použito? 1l
Jsou m€tody srozumitelně popýíny? ANo

Erperimentílní čá§t: 

-'

Je vysvětlen cíl experimentů? ANo
Je dokumentace rlýsledků dostačující? ANO
Postačuj€ množ§tví experimentů k ziskání odpovědí na zadané otázkv?NF co chybi. v čemje nedostačujici:

chybí mne Zde exp€rimenty zaměřené na dostatečnou kontro]u spTávnosti navržených
kon§tIullů a \Tloučeni efekfu GFP na §tudované proteiny.



Diskuze:
Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatoýíní vlast ch l"ýsledků? ANO
Jsou qýsledky porovnávány § litelatuTou? ANo
Jsou uvederry nějaké hypotézy či náWhy na další řešeni ploblemaťky? ANo

Závěry (souhřn) |

Jsou r,Ýstižnó| ANO
Fornrální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková uroveĎ:
Jazykovou uíoveň ťsledné práce považuji za uspokojivou a plně v souladu s niároky na tento
t}p práce. Diplomová práce je zpracována bez větších formáních chyb, MnožsM překlepů je
minimálni a jednotlivá $afická dokumentace je plo čte íře srozumitelná. Z formálního
hlediska mrám pouze připomínLrr k chybějícímu sezmmu použitých zkatek a pro větši
ilustrativ[ost by bylo vhodné přidat kapitolu ,,Přílohl', kde by byli uvedeny sekvorce
použitého plazmidu, sledovaných genů a schémata metabolických dmh úěastí studovaných
proteinů_

Splnění cilů príce a celkové hodnocení:
Piedložená diplomová příce Bc. Maťtina Bezdíčka, navazuje na tématiku řešenoujiž řadu let
na pracovišti prof. RNDi. Zdeny Pákové, CSc. Přírodovědecké fakulty Univezity KarlolT.
Autor ve své práci popisuje roli nízkomolekulrimích metabolitu pň qivoji lolasid<or"ých
kolorií l Saccharomyces c erevisiae.
Jednotlivé experimenty jsou Zdokumentované a je vidět, ž€ diplomant musel shávit značný
čas jejich přípravou a rcalizaci. Množství sbromrážděných v,ýsledku plně naplňuje požadavky
na diplomovou práci. Cíle práce jsou definované a závěry studia ukazují jejich splnění. Dle
mého názoru plác€ rozsahem i kvalitou získaných <tat splňuje uroveň ohTklou pro
diplomové práce.

otázky a připomínlT oponenta!
Jaký t}p proteomické alalýzy byl použit pfi qýběru §tudovaných proteinů? Byly áskané
výsledky podrobeny i komparatil,ní ánalýZe na genové úrovni (např. NGS)?

Byla ověřena sprá\,Ťo§t nově áskaných kmenů sekvenací DNA (v diplomové části jsem o
tom nenašel zmínku)? Byla provedena kontrola pomocí proteomické analjzy, zda nedošlo u
studovaných proteinů po fuzi § GFP ke změně expre§ního profilu? Ověřovali jste (např.
Westem blotem), zda velikost jednotliv"ý studovaných píoteinů s GFP produkovaných
v kmenech odpovídá vašemu náwhu?

Jak;fun způsobem byl vyhodnocován (kvantifikován) fluoTescenční signál GFP fuzních
proteinů u studovaných kmenů?

Lze číselně vládřit u jednotlivých studovaných proteinů, o kolik došlo vlivem působení
phenylethanolu a phenylethylacetátu ke změně jejich produkce vzlrledem ke kontrole?

Náwh hodnocení oponenta (zniimka nebude součá§ť zveřejněných informací)

omě x velmi dobře l dobře
Podpis oponellta: / ll-J


