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Název práce: 
Působení antibiotik na střevní mikrobiom a vliv probiotik na jeho obnovu 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo seznámit se se složením zdravého střevního mikrobiomu, sepsat 
aktuální poznatky o působení antibiotik na mikrobiom a o důsledcích vzniklé 
dysbiózy. A v neposlední řadě bylo třeba získat přehledné informace o vlivu probiotik 
na obnovu mikrobiomu ve střevě. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Struktura práce je členěna obvyklým způsobem. Obsahuje abstrakt, úvod, 5 kapitol 
odborného textu celkem na 21 stranách a závěr, který stručně shrnuje současné 
poznatky řešeného tématu.   
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Práce obsahuje 92 citací, což považuji za zcela dostačující. Pokud mohu soudit, 
převážná většina jsou původní odborné práce. 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Domnívám se, že po formální stránce je práce na dobré úrovni. Text je srozumitelný, 
čtivý a obsahuje minimální množství překlepů. Obrázková dokumentace je 
standardní a vhodně doplňuje prezentovaná fakta. Výhradu mám pouze u obrázků 
2 a 4, kde se vyskytují nepřeložené popisky v anglickém jazyce. Kromě několika 
nepřesností (viz Otázky a připomínky oponenta) nemám k jazykové úrovni žádné 
připomínky. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka zpracovala dostatečné množství odborné literatury a vytvořila přehlednou 
práci zaměřenou na velice aktuální problematiku střevního mikrobiomu ve spojení 
s účinkem antibiotik vedoucí k dysbióze a následnému obnovení bakteriální 
mikroflóry pomocí probiotik. Velice se mi pak líbil závěr práce, který stručně, ale 
výstižně podává čtenáři přehled všeho důležitého. Všechny cíle považuji za splněné, 
a proto doporučuji předkládanou práci k obhajobě. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
1) Na straně 7, řádek 3 tvrdíte: „Vankomycin, bacitracin a polymixin způsobují 

narušení cytoplazmatické membrány.“ Ovšem na straně 8, řádek 19 pro 

změnu tvrdíte: „Vankomycin tedy podobně jako -laktamová antibiotika 
zabraňují polymeraci peptidoglykanu.“ Můžete uvést na pravou míru, které 
tvrzení je pro vankomycin a vlastně i bacitracin pravdivé a co je tedy cílem 
působení těchto antibiotik? 

2) Bacitracin způsobuje inhibici defosforylace C55-isoprenylpyrofosfátu, který 
působí jako přenašeč prekurzorů syntézy peptidoglykanu přes membránu. Je 
pak správné tvrzení, že: „Bacitracin brání prostupu jednotek peptidoglykanu 
skrz buněčnou stěnu (str. 8)? Objasněte působení bacitracinů při syntéze 
peptidoglykanu. 

3) Sulfonamidy uvádíte jako skupinu antibiotik, která inhibuje syntézu 
nukleových kyselin. Mohou některá antibiotika patřící do této skupiny 
inhibovat i jiné buněčné procesy jako např. syntézu peptidoglykanu? Pokud 
ano, co je jejich cílem? 
 

Připomínky: 

 Autorka svádí urputný boj se slovem homeostáza. Ze čtyř pokusů se jí 
bohužel nepodařilo ani jednou trefit správnou koncovku  (abstrakt, str. 14, 
17 a 22). 

 Stejně tak jako autorka uvádí definici dysbiózy, uvítal bych na začátku zmínit 
definici pojmů mikrobiom či mikrobiota, což jsou pojmy sice v poslední době 
hodně používané, leč uvedení jejich definice je zcela na místě. 

 Sjednotit psaní A-místo vs. A místo (str. 10 a 11). 
Překlepy:  

 str. 4, řádek 16 – jiného → jiné 

 str. 7, řádek 11 – vyizolovat raději zaměnit za izolovat 

 str. 7, řádek 15 – II. Světová válka → II. světová válka 

 str. 16, řádek 14 – spory → spór 

 str. 18, řádek 14 – vyplívá → vyplývá 
 

Z odborného hlediska ovšem považuji uvedené připomínky za nepodstatné 
a rozhodně nesnižují kvalitu předkládané práce. 

 

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. 
 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 
 

 Posudek je nutné zaslat elektronicky na e-mail masek@natur.cuni.cz pro zveřejnění ve 
studijním informačním systému UK, a dále doručit vytištěný a podepsaný v jedné kopii, která 
bude nezbytnou součástí protokolu o státní bakalářské zkoušce, na adresu: 

Dr. Tomáš Mašek 
Katedra genetiky a mikrobiologie 
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova 
Viničná 5 
128 43 Praha 2 
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