
OPONENTSKÝ POSUDEK NA MAGISTERSKOU PRÁCI: 

Bc. Michaela Hrášková (2018) -  Úloha proteinu Erv14 v udržování homeostáze kationtů 
alkalických kovů v kvasince Saccharomyces cerevisiae  
 

Magisterská práce Michaely Hráškové je zaměřena na studium vlivu proteinu Erv14 na 

lokalizaci a funkci exportérů kationtů alkalických kovů, a to ATPázy Ena1, antiporteru Nha1, 

zkrácených verzí antiporteru Nha1 a různých homologů tohoto antiporteru v kvasince 

Saccharomyces cerevisiae. 

FORMÁLNÍ KVALITA  

Text je přehledně členěn. Je doplněn 5 tabulkami a 33 vhodně zvolenými obrázky. K 

některým obrázkům chybí odkaz v textu (Ke škodě věci je to zejména u obrázku č. 4). Velmi 

nepříjemné je, že u schémat plazmidů na obrázcích 18, 19 a 20 nejsou čitelné názvy genů. 

JAZYK 

Jazyková úroveň práce je velmi dobrá. Gramatické chyby se nevyskytují. Překlepy nejsou 

téměř žádné. Pouze některá souvětí jsou příliš dlouhá a méně přehledná. Občas se vyskytne 

poněkud krkolomnější slovosled.  

HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ: 

1 LITERÁRNÍ PŘEHLED 

Literární přehled o 22 stranách tvoří 3 části. Nejobsáhlejší část popisuje H+-ATPázy a hlavně 

transportéry kationtů alkalických kovů u kvasinky S. cerevisiae. Autorka vytvořila ucelený a 

přiměřeně podrobný přehled těchto proteinů. Další část poskytuje potřebné informace o   

cargo receptoru Erv14, přičemž další informace je možno vyhledat v autorčině bakalářské 

práci. Poslední kapitola literárního úvodu nese poněkud zavádějící název. Přestože se 

jmenuje „Sekreční dráha“, pojednává pouze o váčcích COPII a cargo receptorech, a to velmi 

stručně.  

Autorka velmi dobře zvládla zpracovat značné množství informací z  literatury. V diplomové 

práci cituje 156 odborných prací. 

 

2 MATERIÁL A METODY (18 stran) 

Práce je metodicky velmi bohatá. Autorka podrobně popsala jednotlivé metody, nicméně 

některé informace mi v této kapitole chybějí a některé jsou nepřesné: 

1) Zcela chybí postup přípravy kompetentních buněk. 

2) Informace o použití 1,5 µl barvičky je nedostatečná, pokud není uveden objem pufru, do 

kterého byla přidána. (str. 36) 

3) Při přípravě vzorků na elektroforézu byla patrně používána více než 1x koncentrovaná 

Loading Dye. (str. 36) 

4) Určitě nebyla měřena hustota buněk, ale optická denzita buněčné suspenze. (str. 33) 



5) Nesouhlasím s popisem, jak se „odečte pozadí“ na straně 33. 

6) Nebylo pipetováno 40 µl buněk, ale 40 µl buněčné suspenze (str. 36)   

 

3 VÝSLEDKY 

Kapitola výsledky obsahuje (na 38 stranách) velké množství zajímavých a přesvědčivých 

výsledků. Podařilo se splnit všechny vytčené cíle diplomové práce. Výsledky jsou přehledně 

uspořádány, jsou vhodně doplněné obrázky. Čtenář se v množství dat dobře orientuje.  

 

4 DISKUSE (13 stran) 

Výsledky jsou částečně diskutovány již v kapitole Výsledky, což jsem vnímala pozitivně. 

Nicméně důsledkem je, že v kapitole Diskuse se mnoho informací opakuje (včetně rozsáhlých 

souhrnů získaných výsledků). Možná by bylo vhodnější obě kapitoly sloučit v jednu. 

 

Přestože mám k písemné podobě určité výhrady, práci Michaely Hráškové považuji za 

kvalitní. Nepochybuji, že je přínosem pro laboratoř, ve které vznikla. Doporučuji, aby práce 

byla přijata jako práce diplomová. 

 

DÍLČÍ PŘIPOMÍNKY K PRÁCI A OTÁZKY: 

1) Schémata plazmidů na obrázcích 18, 19 a 20 jste vytvořila sama? (U obrázků není 

žádná citace.) 

2) Kdo je Josef Škoda? V práci toto jméno zmiňujete 4krát (např. str. 43), ale není jasné, 

o koho se jedná, z jaké je laboratoře. 

3) Proč jste přidávala auxotrofní přídavky do YNB média pro různé kmeny S. cerevisiae 

v různých koncentracích (15 µg/ml a 20 µg/ml)? (str. 30) 

4) Opravdu jste do YPD média použitého pro kultivaci kmenů s mutací ade2-1 přidávala 

pouze 15 µg adeninu/ml ? Nedocházelo k červenání kolonií během kapkového testu? 

5) Další dotaz se týká metody stanovení obsahu sodných kationtů v buňkách (str. 41). 

Buňky byly v extrakčním roztoku (10 mM MgCl2, 0,2 M HCl) inkubovány přes noc. 

Opravdu je potřeba tak dlouhá inkubace, aby došlo k rozbití buněk a uvolnění 

sodných kationtů? 

6) U kmene BW31 byly odstraněny všechny čtyři ATPázy Ena, anebo jen Ena1 a Ena4? 

7) Podle fotografií na obr. 15 mi připadá, že buňky kmene BYT45 erv14∆ mají změněnou 

morfologii (oproti kmenu BYT45). Je možné, že je to důsledek delece genu ERV14? 

8) V literárním úvodu na straně 3 uvádíte, že se inhibitory plazmatické H+-ATPázy Pma1 

stávají vhodným cílem pro antimykotickou léčbu. Chci se zeptat, jestli už existují a 

používají se antimykotika, která cílí na Pma1. Jak tyto látky působí na savčí ATPázy? A 

jak je to s využitím vakuolární V-ATPázy pro antimykotickou léčbu? 

 

 

 

Mgr. Irena Vopálenská, Ph.D.     V Praze dne 29. 5. 2018 


