
PosUDEK ŠrourelE NA olsenrlčruí pnÁcl MARTINA KUTHANA

Mgr. Martin Kuthan pracova| na své disertaění práci pod mým vedením od října 1999,

nejprve jako student interního studia a od roku 2002 jako student kombinovaného studia.

Zároveň by| v roce 2002přiat na katedru genetiky a mikrobio|ogie na místo asistenta, na němŽ
je dodnes. Vzh|edem k tomu, Že experimentá|ní výs|edky a dosaŽené pub|ikace, na kteých se

Martin podí|e|, jiŽ v roce 2003 sp|ňova|y poŽadavky k|adené na práci disertační, budu hodnotit

ve svém posudku především tyto první, přib|iŽně čtyři roky Martinova PGS studia' Tématem

Martinovy disertace, která částečně navazova|a i na téma jeho práce dip|omové (vypracované

na Katedře genetiky a mikrobio|ogie pod mým vedením) by|o studium morfogeneze a vývoje

kvasinkových ko|onií a plně zapada|o do širšího pro1ektu řešeného v naší |aboratoři' Martin se

zaměřil především na tu část projektu týkající se u|trastruktury a morfogenese kvasinkových

kolonií |aboratorních a přírodních kmenů, částečně však participova| i na studii zabývající se

rolí aminokyse|in při signa|izaci ko|onií pomocí p|ynné |átky amoniaku. Předkládaná práce je

komentovaný soubor tří pub|ikací (Exp.CelI Res', BBRC, Mol' Microbiol.), v jednom případě je

Martin prvním autorem (Mol'Microbiol'), ve druhém (Exp.CeIl Res.) druhým autorem a ve

třetím (BBRC) se dělís M. Řičicovou o druhé a třetí místo.

Martin zv|ád| během své disertační práce řadu metodických přístupů' Zv|áště bych chtě|a

ocenit experimenty, které se týkají studia u|trastruktury ko|onií divokých kvasinkových kmenů
pomocí e|ektronového mikroskopu AquaSEM, kteý umoŽňuje pozorovat re|ativně nativní,

nefixované a nevysušené kolonie. Tento mikroskop nám pomoh| odha|it přítomnost

extrace|u|ární matrix, která propojuje a kryje buňky tvořící strukturované ko|onie. Zavedení

reprodukovatelně pouŽite|ných experimentá|ních protokolů, a to jednak protokolu, kteÚ

umoŽňuje visua|isovat strukturu extrace|u|ární matrix, jednak protoko|u, ktený zachovává

neporušenou u|trastrukturu ko|onie, povaŽuji za nejdůleŽitější Martinův metodický přínos.

Martin pracova| vŽdy samostatně, získa| výs|edky pub|ikovate|né v dobÚch časopisech a

prokáza| svou schopnost vědecké práce' Vlastní disertační práci sepsa| rovněŽ samostatně,

bez mých zásahů.

Kromě v|astní experimentá|ní práce bych chtě|a ocenit ochotu a vstřícnost, se kterou se

Martin podí|e| a podí|í na chodu |aboratoře, na chodu katedry a v poslední době i bio|ogické

sekce, včetně řady,,nepopu|árních'. činností(např. příprava sekčního rozpoětu).

Domnívám se, že M' Kuthan dosáh| experimentá|ních výs|edků, které p|ně sp|ňují
poŽadavky k|adené na práci disertačnía před|oŽená práce můŽe být proto přijata k obhajobě.

V Praze 20.9.2007

-uoe. RNDn Zdená Pa|kovil CSc.


