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pěkně připravené prezentace.
Školitelka zmiňovala samostatnost studentky při sepisování práce a
chválila ji za ochotu pomáhat ostatním v laboratoři. Zmínila však
určitý časový stres při finalizaci práce.
Oponent v posudku zmiňuje nejasnosti při použití konkrétních
izolátů v jednotlivých experimentech. Dále při opakování pokusů
není prezentována směrodatná odchylka. V některých částech práce
je velmi málo odkazů na literaturu. Některé formulace jsou příliš
nepřesné {např. výsledky byly slibné, návaznost na práci kolegyně,
která není citována}. Občas dochází v textu k záměně pacientů a
bakteriálních izolátů, případně nepřesnostem v popisu bakteriální
citlivosti k antibiotikům. Na otázky oponenta odpovídala studentka
uspokojivě.

Ve volné diskuzi zazněly následující otázky:
V jakém “přirozeném prostředí” byly stanovovány růstové rychlosti
bakterií? Studentka vysvětlila nejasnosti. Jaké byly vaše hypotézy při
měření membránového potenciálu? Jak vypadá na záznamu FACS
perzistentní buňka? Jak byly určovány/kvantifikovány doby lag-
fáze? Nejasnosti ohledně membránového potenciálu vysvětlila
školitelka.

Otázky:
Jak jste kontinuálně měřili OD v rostoucích kulturách? Dal by se
nějak dokázat vliv “QS molekul”? Jak je možný rozpor, kdy bakterie
má zastavený/utlumený metabolismus a zároveň tvoří biofilm? Na
tyto otázky byly odpovědi méně přesvědčivé.
Jak se nakládá s S.aureus, pokud jde o klinické izoláty? Jak byl
detekován membránový potenciál? Na základě čeho byla vybírána
antibiotika pro studium perzistence?
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U křivek hynutí izolátu 44A při použití vankomycinu je v čase
dokonce nárůst počtu životaschopných buněk. Můžete to nějak
vysvětlit?
Máte představu, jaké jsou konkrétní hodnoty membránového
potenciálu u buněk, které jste zkoumali?
Relativní míra exprese mRNA genu rnaIII: jak jste prováděli
kalibraci? V jakém rozsahu, jak účinná byla replikace při RT-PCR?
Studentka reagovala většinou ke spokojenosti tazatelů a komise.
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