
oponentský posudek na diplomovou práci Lucie Bartoníčkové

Role genu CCR4 při vývoji kolonii Saccharomyces cerevisiae

Tématem diplomové práce Lucie Bartoníčkové bylo studium regulace interakcí

kvasinkových kolonii. Vzhledem k tomu, že řada signálních mechanismů je velmi

konzervativních v pruběhu evoluce, povaŽuji toto téma zavýznamné a získané výsledky za velmi

uŽitečné pro porozumění vztahům mezi buňkami vyšších eukaryotických organismů .

Diplomová práce je velmi kvalitně zpracovÍtna a má všechny potřebné formální náleŽitosti.

Práce je napsána v českém jazyce a je doplněna krátk;im anglick11hn abstraktem. Je členěna

standardním způsobem a pouze bych doporučil, aby hlavní cíle práce byly zdůraznény uvedením

v samostatném oddíle.

Práce sleduje dlouhodobé úsilí školicí laboratoře objasnit funkci genu CCR4 v regu7ace

tvorby kvasinkových kolonii. Jedním z ci|i práce bylo vyhledání a podrobné zhodnocení

dostupných informací o buněčných funkcích proteinového komplexu Ccr4-Not. Proto je část

úvodu, věnovaná popisu funkcí tohoto genu, velmi podrobná a sv;ýrn rozsahem nepochybně

přesahuje otázky řešené v experimentální části. Domnívám se, Že tato úvodní část o komplexech

obsahujících protein Ccr4 je dobr1fm zák|adem pro velmi obsaŽný přehledný článek v kvalitním

časopise. Část práce zahmující materiál a metody je dostatečně podrobná a obsahuje potřebné

informace pro případné opakování experimentů. Uvedené metodiky korespondují s cíly práce.

Výsledky jsou srozumitelně prezentovány, většinou formou přehledných mikrofotografii. Hlavní

oddíly výsledků jsou vždy uvedeny přehledem sledovaných cílů. V diskusi autorka velmi dobře

porovnala své výsledky se současným stavem poznáni. Citovaná literatura je uvedena V seznamu

a ve správné formě.

Je nepochybné, že diplomantka ve své experimentáIni práci zvládla řadu modemích

technik. V pruběhu práce byly získány cenné výsledky' které budou vzhledem ke kontinuitě

projektů školícího pracoviště nepochybně součástí kvalitní publikace. Mohu konstatovat, Že

výčené cíle práce byly splněny.

K práci mám několik málo spíše formálních připomínek:

Slovo 
',aspoň.. 

(str.24) zní krásně, a|e zřejmě není ve spisovné čestině známé|.
Také str.24 _ ...Ccr4p a Caflp také hrají roli v regulaci genové exprese' ale jejich mutace....

lépe mutované verze
chybí popis jaká%jsou uvaŽovánavlv nebo w/v
str.56 -...21320xg
občas chybějící tečky zavětami



mL.. místo ml
vulgarismy ... přidala 3pl neupraveného lM Trisu...
Metody - přechod ztrpné fo.my prezentace metod (bylo přidano) do činné formy sloves (přidala)
Nepřehlednost některých nádpisů - např' 5.1

K práci mám následující otiuky:
o Jak si vysvětluj ete, že rozdí|y v koloniich ccr4A, a wt jsou na |oÁ glukóze zřetelnější?

. Byly také jiné deleční kmeny než ccr4A, a caf41L ze sbírky před experimenty ověřovány

pomocí PCR?

o Kolikrát byly opakovárry experimenty sporovnání morfotypu kolonli (viz 4.I.3.2 -
zvlaště ccr4Ldt)?

o Co je známo o vlivu BUD gen.ů na morfologii kolonii?

Závérem konstatuji, že výsledky diplomové práce Lucie Bartoníčkové i jejich prezentace

jsou na velmi dobré úrovni. Vzhledem k množství experimentá|nipráce, preciznímu a kritickému

zpracováni a zhodnocení výsledků práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou

,,výborně..'
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