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Posudek na bakalářskou práci
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Mechanismus působení Calcofluor White na Životaschopnost kvasinkové buňky,..,,yv,
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Jasná a přehledná,  kapitoly odpovídají tématu a j.sou dobře vypracované.V_±1_e,,\,,

Jsou pouzite literarni zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?Použil(a)autor(ka)vrešerširelevantníúdajezliterárníchzdroj.ů?

Pokade udprkvátn•^..bsahuje (nad staán ndardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledkyodnocenyadiskutovány?
ímzpůsobem získ y,zh

reseno
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Formální úroveň práce

Velmi dobrá

Splnění cílů práce

(obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

a celkové hodnocení:

Práce splnila své cíle, jak odborným obsahem, tak naplnila pedagogický záměr -
zpracování literární rešerše na dané téma s použitím původní vědecké literatury
v anglickém jazyce.
Celkově lze práci hodnotit velmi kladně.

Otázky a připomínky oponenta:

Předpokládám, že autorka bude v daném tématu pokračovat i v magisterském
studiu,  respektive při vypracování diplomové práce,  proto mám následující
otázky/připomínky:

1.  Přestože se uvádí v mnohé literatuře, Že Calcofluor White se váže na chitin,
domníváte se, Že je to opravdu tak i v případě barvení? Jak potom vysvětlíte
skutečnost, že je možno po barvení vidět celou buněčnou stěnu, nejen jizvy, a též
jak byste vysvětlila možnost barvení stěny u Soh/.zosacoha/omyces pombe, kde
chitin ani chitinový gen nebyl nalezen?

2. Myslíte, Že je nějaký rozdíl mezi barvením Calcofluorem a růstovým testem na
sensitivitu ke Calcofluoru v souvislosti s případnou vazbou na chitin? Jaký by mohl
být?

3.  Našla jste v nějakých literárních zdrojích údaj.e~o fysiologickém stavu buněk,  které
byly analysovány -jak pro sensitivitu, tak u mutantů na obsah chitinu?

4.  Domníváte se, Že daný mutant má stabilní obsah chitinu v buněčné stěně
v průběhu celé existence buňky? Našla j.ste v nějakém literárním zdroji, jenž
poukazuje na obsah chitinu ve stěně,  informaci s tímto související?

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta
informací)

borně   | velmi dobře

(známka nebude součástí zveřejněných

Edobře   Enev hověl
Podpis oponenta
Alena Pichová

lnstrukce pro vyplnění:
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jednotlivým   bodům   (dodržujte   rozsah),   tučně   vyznačené   rubriky  jsou   povinnou   součástí
posudku.
Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských  prací -

žjás::;B#:::::::,±=Í±:g::gí8Í:;;a:;B=Ř;g:gj:g;gg=í:=:gfiguadresup±,
jako  Předměvsubject  uved'te:   Posudek  bakalářské  a  dále   1   podepsaný  výtisk  na  adresu:
RNDr.  František  Půta,CSc.,  Katedra  buněčné  biologie  PřF  UK,  Viničná  7,   128  44  Praha  2.
(Elektronická verze  bude zveřejněna s  předstihem  na  internetu,  tištěná  poslouží jako součást
protokolu o obhajobě)


