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Hodnocení diplomové práce Terezy Simonové
.oFenotyp Saccharomyces cerevisiae s delecí v genu Prp45''

Předk|ádaná diplomová práce je součástí dlouhodobého laboratorního projektu zaměřeného na
studium SNW proteinů a zabývá se zejména konstrukcí nových krnenů nesoucích mutace v PRP45
genu a nás|edným sledováním jejich termosenzitivních vlastností'

Diplomová práce je velmi pečlivě zpracována, celkově působí ve|mi dobrým dojmem a je
napsána velmi dobře i po jazykové stránce. Má k|asické členění, jednot|ivé části odpovídají obsahově i
rozsahem danému zaměÍeni' Uvod a literární přehled vhodně uvádí celou problematiku i řešené téma,
metodická část je jasně a přehledně strukturovaná a mimo jiné poukazuje na skutečnost, že studentka
zv|ád|a řadu moderních technik molekulární biologie, zejména různé práce s DNA a proteiny.
Výsledky jsou členěny do osmi jasných podkapitol, přehlednosti práce velmi napomáhá vyělenění
nutných podrobností, jako např. lokalizace primerů, do kapito|y Příloha. Všechny qýs|edky jsou jasně
dokumentovány a je patmá jejich vzájemná návaznost, nutno podotknout, že experimentální část je
značně rozsáhlá, respektive získáni daného objemu dat porrkazuje na ve|mi pilnou a cílevědomou
práci. Diplomovou práci uzavírá diskuse, souhrn a Seznam použité |iteratury' Vysoce cením
vypracování diskuse, nebot' poukazuje na skutečnost, že studentka zv|ádla nejen experimentá|ní část,
ale i lyhodnocení a interpretaci získaných výsledků, jež vhodně porovnává s výsledky jiných
laboratoří.

K práci nemám žádný dotaz typu doplnění infotmace z důvodu nejasnosti v popisu, ale
vzhledem k mému vědeckému zaměření, mám dotaz ýkající se určitého náhledu či názoru na
následující: v diplomové práci, jak části teoretické tak diskusní, je r,ysvětlován vliv působení mutace
v Prp45 a hladiny tubulinového proteinu na termosenzitivitu a mechanismus sesřihu. To je bezesporu
experimentální skutečnost, ale zamýšle|a jste se nad možným důvodem existence této ,,regulace..
z hlediskb pro buňku důležitého zachování životaschopnosti a postoupení do dalších buněčných cyklů?
Co tím buňka vyrovnává?

Na zák|adě předloženého souboru experimentáIních nál'ezů, získaných širokým spektrem
moderních metodik, jejich zpracováním do diplomové práce a ce|kovým vyhodnocením mohu
konstatovat, že předkládaná práce je celkově na vysoké úrovni, obsahově i formálně, a splňuje
všechny požadavky k|adené na diplornovou práci. Proto navrhuji, aby byla přijata jako podklad pro
udělení vysokoškolského titu1u.
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