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Studentce PetÍe Pavlasové byIo zadáno téma s názvem: ,,Membránové vesikIy bakterie F.

tularensis,,.Autorka se věnova|a prob|ematice jak teoreticky (zpracování rešerže vycházelo
z prostudováníodborn'/ch publikacív AJ), tak prakticky (práce v laboratoÍích UMP FVZ Uo). Autorka
pracovala zcela samostatně. Sháněla si odborné články a poznatky získané z těchto informačních
zdrojťr konzu|tovala se školitelem. Studentka byla ve|ice ochotná pracovat na časově vetice náročné
problematice, velmi často d|ouho do nočních hodin. Lze ve|mi pozitivně hodnotit rovněž pracovní
zdatnost a zručnost studenta. Kooperativnost studentky s pracovním ko|ektivem lze rovněž hodnotit
veIm! pozitivně.

Práce sp|Ďuje požadované cíle. V diplomové práci jsou (dle požadavkŮ v zadání dip|omové práce)
zaŤazeny informace o bakte rii F. tulorensis, velice zdatně je zapracována kapitola o membránorn/ch
vesiklech. Studentka se v praktické částl věnovala ku|tivaci bakterie nejen v kompIetním a
nekompletním Chamber|ainově médiu (bez Fe), a|e navíc (nadrámec zadan ch požadavkri) také
kultivaci bakterie s indukcí,,bakteriálního stresu,, peroxidem vodíku. Diplomová práce měla dva
základní vytyčené cíle: první cíI spočívající v prtikazu, či vyloučení pĚítomnosti membránov'.ich vesikul
by! zcela splřen. Byla prokázána pŤítomnost vesik!Ů ve vzorcích, byIa optimalizována metodika
vedoucí k získávánívesiklrj z ku|tivačního média. Stejně tak byl splněn druh./ vytyčen../ cí|, byl zdárně
zaveden a optima!izován purifikační krok a proteiny membránov ch vesiklťr byly separovány
prostÍednictvím 1-DE. Krok separace protein vesik|rj prostŤednictvím 2-DE by| školitelem vyloučen
(drivodem byIo pĚehodnocenív'/hod/nev./hod této separační technlky). Momentálně jsou

separované proteiny membránov'/ch vesiklri/protein filtrátu podrobovány MS analrize.V prácíje
citováno 73 relevantních informačních zdrojri, zdroje jsou citovány zpŮsobem běžn'/m v odborn ch

vědeckrich publikacích, jsou snadno dohledatelné a jsou citovány jednotně.
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