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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu:
1. připravit konstrukt umoŽňujícívývoření mutantních kmenů s umlčeným genem
yxkO

2, vytvořit

mutantní kmen s přerušeným genem yxko v genetickém pozadí mutací
regulátorů syntézy bičíku(CodY DegU).

3'
4.

zjistit
šoku

zda přerušení genu yxko ovlivňuje motilitu Bacillus subtilis při osmotickém

přispět k objasnění funkce proteinu

Yxko v regulaci

genu hag

I.

zjistit vliv mutace v genu yxko při osmotickém šoku na transkripci vlastní
mRNA a transkripci mRNA genu hag kodujícíhlavní protein bičíku_ flagelin

II.

zjistit případný vliv pleitropních regulátorů DegU a CodY na transkripci genů
yxkO a hag

V literárního přehledu podává přehled

machanismůadaptace B. subtilis na osmotický stres a
dále mechanismus regulace syntézy bičíku.

Přístup studenta k práci

s

literaturou:

Studentka prokéza|a nejen samostatný přístup vyhledávání informací v literatuře, ale
projevila velmi dobrou schopnost zjištěná fakta shrnout v literárním úvodu. Navíc má velmi
dobrýjazykový projev.

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učeníse nových metod, aktivita'
samostatnost, systematičnost práce i dochazky do laboratoře):
Studentka dochéze|a do laboratoře pravidelně již od třetího ročníku,ze začátku, kdy

se

učila

nové metody bylo potřeba ji vše ukázat, ale pak po vniknutí do problému byla v samostatná
v laboratoři i při vyhodnocování výsledků, které zejména v práci sRNA nebyly lehké.
Projevila hlavně samostatnost v přístupu k elektronové mikroskopii, neboť tato metoda
nebyla v laboratoři zaveďená a proto musela samana|ézt a provést nejvhodnějši zobrazovací
přístup.

Přístup studenta při sepisování práce:
Při sepisovániptáce byla samostatnáazv|ášlě v literárním úvodu.

Splnění cílůpráce a celkové hodnocení:
Cíle práce se nám podďilo splnit pouze částeěně, v části vlivu mutace na transkripci jednak
vlastního genuyxko tak genu hag se nepodďila hybridizace RNA' takŽe jsme mohly obtížně
vyhodnotit výsledky následně provedeného PCR na oDNA. Nicméně můžemevyloučit vliv
mutace na regulaci flagelinu na transkripčníúrovni a výsledky naznačujíkombinovanou
regulaci genuyxkO.
Pěkného výsledku dosáhla pÍi zobrazení bičíkůa jejich postupné degradace při osmotíckém
šoku, ke které v mutantu buď vůbec nedochéni nebo ve znaěně sníŽené míře.
Mohu Ťici, že studentka projevila experimentá|ni zruč.nost i přesto, že RNA pokusy nevyšly
podle plánu, ale obtížnost tohoto typu pokusů nezaručuj e vždy kladný výsledek ani u
zkušených experimentátorů. Při ostatních pokusech projevila nejen zručnost ale i organizační
schopnosti při plánování pokusů. Celkově její práci hodnotím jako velmi uspokojivý'
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