
Lucie Bartoníčková - posudek školitele

L. Bartoníčková přišla do naŠí laboratoře na podzim rcku 2003 s tím, že studuie kromě
Přírodovědecké fakulty zároveřl i Lékařskou fakultu' Ke studiu naší fakulty ji vedla snaha
seznámit se podrobněji s molekulární biologií a mikrobiologií neŽ je tomu možnéna lékařské
fakultě' Diplomovou práci chtěla vypracovat na téma zahrnu1ící mimo jiné také manipulace s
DNA. Ztoho také vyplynu|o zadání úkolů, které kromě mikrobiologických technik
p oživ aný ch při charakt er tzaci růstu ko l on ii rtzný ch kmenů S. c e r ev i s i a e zallrnov a|o
poŽadavek zkonstruovat plasmid s novým promotorem akazetupotřebnou pro intragenovou
rekombinaci.

Lucka půvoclně plánovala, že zbývající 3 ročníky naší fakulty bude studovat 4 roky. V
prvních dvou letech práce u nás současně studovala na lékařské fakultě, aŽ letošní posledni
rok se věnovala pouze studiu zde a studium lékařství na jeden rok přerušila. Nyní ale
odevzdává práci ve stejném termínu jako řádní studenti téhožročníku.

V laboratoři zača|a současně pracovat s další studentl<'ou P.Ptáčkovou a spolu
vytvořily úzce spolupracující dvojici, proto začáteční kapitola jejich diplomových prací
obsahuje stejné výsledky. obě dívky si je však zpracova|y zce|anezávisle. Dalším úkolem
Lucky bylo charakterizovat deleční kmen s delecí gen,l, CCR4 z hlediska charakteristik jeho
kolonií, dále zjistit podrobně vývoj exprese tohoto genu V průběhu vývoje kolonie na
minimálním médiu a pokročit co nejdále v pr'ípravě systému, který by umožnil sledovat
expresi tohoto genu na komplexním médiu. Lucka se hned zpočátkumusela potýkat s tím, Že
původní kmen byl kontaminován kvasinkou, v niž gen CCR4 byl přítomen. Hodně času jí
zabra|a konstrukce nového plasmidu, kdy původně navrŽené primery se ukázaly jako
nevhodné a proto bylo třeba připravit jiné, pomocí kterých Lucka připravila konstrukt, který
však pro úplnou jistotu správnosti bude muset být ještě osekvenován' V závěrupráce se pák
projevil zákon schválnosti, kdy vícekrát odzkoušený postup přestal fungovat. Proto se Lucce
nepodařilo do odevzdání práce úspěšně dokončit podrobnou ána|ýzuvývoje eXpIeSe genu
CCR4' Přesto většinu zadaných úkolů splnila a její práce přináší hodnotné vysleot<y. na které
bude snadné navázat.

Značná část výsledků její práce užby|a letos v květnLr prezentována na Výroční
konferenci o kvasinkách ve Smolenicích.

Lucka přistupovala k práci vždy velmi svědomitě' pŤes zatižení studiem další |aikult-n-
si pro práci v laboratoři našla obdivuhodně mnoho času. Je r'elmi pečlivá a velmi detailně
vždy kaŽdý problém studuje a promýšlí' Je velmi samostatná. Satna si vyhledávala některé
metodiky a navrhovala experimenty. Její práce neměIažádné výkyvy a jako školitelka jsem s
ní byla velnri spokojena. Při sepisováni rovněŽ velmi pozorně vážilakaŽdou formulaci,
diskuzi sepsala zcela samostatně. Má bezesporu výborné sclropnosti pro vědeckou práci a
tajně doufám' Že po dokončení studia lékařství se rozhoclne pro pclstgraduální studium nejlépe
Zase na naší katedře.

Plně proto doporučuji přijetí její práce jako práce diplomové.

Y Praze 15.9.2006

cloc. Blanka Janderová


