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

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo vypracovat rešerši na téma regulace genové exprese 
zprostředkované 5´nepřekládaným úsekem molekuly mRNA u baktérií. Konkrétně 
popsat jednotlivé typy regulačních elementů a vysvětlit jejich mechanismus 
působení na molekulární úrovni. Detailně se pak zaměřit na konkrétní příklady 
regulace genů udílejících rezistenci k antibiotikům. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna do čtyř hlavních kapitol: Úvod zasazující zpracovávané téma (tj. 
regulace genů udílejících rezistenci k antibiotikům) do kontextu problematiky 
antimikrobiální rezistence. Druhá kapitola je zamyšlením nad evolučními důvody 
indukovatelné exprese rezistence. Ve třetí kapitole studentka uvádí přehled 
mechanismů regulace prostřednictvím nekódujících RNA a konečně čtvrtá, 
nejobsáhlejší kapitola se v detailu věnuje molekulárním mechanismům regulace 
genové exprese prostřednictvím 5´nepřekládaných úseků mRNA.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
ANO, rešerše ze zpracována velmi důkladně, s využitím recentní literatury.  
 
 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Dle mého mínění je tato práce je na velmi vysoké jazykové a formální úrovni, která 
vyžadovala jen minimální zásahy a korekce ze strany školitele.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle předložené bakalářské práce byly bez výhrady splněny. Jedná se o velmi 
kvalitní práci, z níž již nyní v naší laboratoři čerpáme užitečné informace.  
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
x 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. 

 
 

 


