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Posudek na bakalářskou práci 
 

☐ školitelský posudek 
 
☐ oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
Jiří Pospíšil 

Datum: 
27. 5. 2019 

Autor: 
Michaela Novotná 

Název práce: 
Řízení genové exprese pomocí cis-působících nekódujících RNA a jejich význam při 
regulaci genů udílejících rezistenci k antibiotikům 

☐ Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 
☐ Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Autorka, ve své rešeršní práci, detailně popisuje regulaci genové exprese u bakterií 
na úrovní transkripce a translace. Práce je zaměřena na regulaci genů za pomoci 
r5’UTR elementů, nacházejících se na mRNA. Tímto způsobem může být řízena 
exprese genů, které zajišťují bakteriální rezistenci proti antibiotikům, a právě na 
takové příklady se autorka zaměřila a podrobně je popsala.  
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna přehledně do jednotlivých kapitol. Kapitoly na sebe správně 
navazují a jako celek je práce velmi dobře čtivá a plynulá. 
 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
K vypracování práce bylo použito relevantních zdrojů, které jsou vždy správně 
citovány. 
 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
 
 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Použité anglikanismy jako houskeeping geny, downstream apod. by měly být psány 
kurzívou. Doporučil bych používat na místo „ribozomové” slovo „ribozomální”. 
 
 
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
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Autorka ve své práci podrobně shrnula mechanismy regulace genové exprese na 
úrovni RNA elementů. Pro vypracování bylo použito relevantních zdrojů ze 
zahraničních periodik. Podstata rešeršní práce tak byla v plném rozsahu naplněna. 
Bohužel již nebyl navržen (nebo-li jak autorka v abstraktu práce píše - „nastíněn“) 
model, jak by mohly být znalosti o regulaci r5’UTR použity v praxi v boji proti 
bakteriální rezistenci na antibiotika. Čtenáře tak čeká na konci mírné zklamání. Přes 
tuto skutečnost je bakalářské práce zpracována svědomitě bez větších chyb a proto 
navrhuji hodnocení - výborně. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Jaké látky (nebo molekuly) by mohly sloužit pro blokaci tzv. leader peptidu u 
bakterií? 
 
Vede odstranění sekvence leader peptidu k úplnému umlčení genové exprese 
downstream genu? 
 
Z práce vyplývá, že přítomnost antibiotika může stimulovat expresi genů na několika 
úrovních, kdy vazba antibiotika na riboswitch není specifická (váže různé typy 
antibiotik) zatímco regulace leader peptidy se specifická jeví. Který z těchto dvou 
mechanismu by byl vhodný jako cílové místo možných antibakteriálních látek a 
proč? 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
☐ výborně   ☐ velmi dobře   ☐ dobře   ☐ nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

● Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 
 

 


