
Oponentský posudek 

na dizertační práci Ing. Ivety Kostovové 

 

„USE OF SOME MOLECULAR TECHNIQUES TO METABOLIC 

CHARACTERIZATION OF INDUSTRIALLY SIGNIFICANT YEASTS“ 

 

 

Školitel: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. 

 

Předložená dizertační práce „VYUŽITÍ VYBRANÝCH MOLEKULÁRNÍCH METOD 

K METABOLICKÉ CHARAKTERIZACI PRŮMYSLOVĚ VÝZNAMNÝCH 

KVASINEK“ Ing. Ivety Kostovové byla vypracována na Ústavu chemie potravin a 

biotechnologií v Brně pod vedením prof. Ivany Márové. Dizertace je psána v angličtině 

s celkovým rozsahem 184 stran. I když dizertantka je autorkou tří prací v impaktovaných 

časopisech (jedna prvoautorská) a bylo by možné dizertaci pojmou jako soubor prací, tak práce 

je koncipovaná jako samostatná práce s klasickým členěním se sedmi hlavními kapitolami 

zahrnujícími obvyklé části: Úvod, Cíle dizertační práce, Výsledky s diskuzí a Závěr.  

Práce je kvalitně jak obsahově, tak formálně zpracovaná a vyvážená. Úvod je zpracován 

na 38 stranách a jsou v něm shrnuty známé informace studovaných metabolitech a metodikách 

jejich detekce. Cíle jsou definovány a v rámci výsledkové části je zřejmé, že byly úspěšně 

naplněny. Metody jsou podrobně popsány na 23 stranách, výsledky a diskuse na 68 stranách 

popisují jasně řešenou problematiku. Výsledky jsou dobře zpracované včetně většiny obrázků, 

bohužel grafická úroveň některých obrázků není vždy dostatečná a některé obrázky nejsou ostré 

a písmo je málo čitelné (například obrázek 2.11, 2.12, 2.13), obrázky některých výsledků nejsou 

přehledné, chápu, že dizertantka nejprve očíslovala vzorky a pak je charakterizovala – a už 

neměnila jejich označení, ale pořadí vzorků na gelu 18, 11, 10, 3, 2, 8  atd. – nepůsobí dobře (a 

mohlo být pro prezentaci upraveno), informace o vzorku navíc není v legendě, ale je třeba jít 

do jiného místa v práci do tabulky, což značně znesnadňuje orientaci ve výsledcích. Popisky 

nejsou také jednotnou velikostí, což snižuje celkový dojem jinak zajímavých výsledků. V práci 

také chybí statistické vyhodnocení výsledků. Zajímavá je část o genetické modifikaci R. 

toruloides a selekci kmenů po mutagenezi. V obsahu chybí odkaz na přehled publikační 



činnosti, který je uveden na konci práce. Uvítal bych širší diskuzi k výsledkům a srovnání s 

literaturou a také srovnání s produkcí daných látek jinými než kvasinkovými producenty. 

Dizertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona pro doktorské studium 

a studentka prokázala schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu. 

Disertace obsahuje původní výsledky. Studentka použila celou řadu pokročilých technik a 

získala výsledky, které byly úspěšně publikovány. Je tedy evidentní, že studentka splnila 

požadavky na dizertační práci v daném oboru a podmínky pro získání vědeckého titulu Ph.D. 

K práci mám následující dotazy: 

1. Jakým způsobem jsou v současnosti připravovány karotenoidy a ergosterol pro 

potravinářství a průmyslové využití?  

2. Které testované kmeny byste doporučila pro průmyslové využití a jaké jsou jejich 

výhody a nevýhody oproti aktuálně používaným postupům pro produkci 

testovaných látek? 

3. Jaký promotor byl použit pro expresi GPD1 a DGA1 genů? Sledovali jste i míru 

exprese těchto genů v kvasinkách po transformaci a jak se změnila oproti 

netransformovanému kmeni? Pokud jste nesledovali, jaké metody byste mohla pro 

určení produkce těchto genů použít? 

 

V Brně dne 6. 5. 2021 

 

       Doc. Václav Brázda, Ph.D. 


