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Cíle práce 

Cílem práce bylo identifikovat promotory rpoB-rpoC, zjistit, jaká je role malé nekódující RNA 

Ms1 v regulaci exprese z těchto promotorů, a charakterizovat nově objevený protein MoaB2 u  

M. smegmatis, a to včetně jeho interakcí s proteiny podílejícími se na transkripci. 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   

Rozsah práce (počet stran): 134 stran 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova?     ANO, ale s chybami     

Je uveden seznam zkratek?        ANO, ale s chybami     
 

Osobně považuji 134 stran na diplomovou práci jako zbytečně mnoho, a to i s ohledem na 

nevyvážený rozsah jednotlivých kapitol (kapitola literární přehled je např. 3x delší než 

kapitola výsledků, což není ideální). 

Literární přehled:  

   Odpovídá tématu?    S výhradou ANO    

   Je napsán srozumitelně?   NE (viz Formální úroveň práce a Připomínky oponenta) 

   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO     

   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? S výhradou ANO  
 

V literárním přehledu mi chybí stručný úvod charakterizující rod Mycobacterium. Naopak 

kapitola „Mechanismus transkripce“ mi přijde zbytečně obsáhlá. V literárních zdrojích se 

nacházejí nedostatky (chybí 16 literárních zdrojů a naopak 15 uvedených není citováno 

v textu práce) a chyby (citace „Foot et al., 2013“ má být správně „Newton-Foot a Gey van 

Pittius, 2013“). 
 

Materiál a metody: 

    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO    

    Kolik metod bylo použito?     Bylo použito 7 hlavních metod, což je dostatečné množství 

                                                    pro splnění všech cílů. 
 

    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO, ale s chybami    
 

Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?    NE 

    Je dokumentace výsledků dostačující?        NE   

    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   S výhradou ANO    
 

Pro zpřehlednění mi chybí stručné úvody do výsledků, tj. proč se vůbec tyto experimenty 

dělaly, proč se zvolily konkrétní kmeny, atd. U každého výsledku by měl být i stručný závěr, 

aby bylo jasné, čeho se dosáhlo.     

Obrázky v experimentální části jsou nedostatečně popsané, některé popisky jsou zmatečné či 

dle mého názoru nevhodně zvolené.  



Pokud by metody vycházely optimálně, pak by určitě stačily k získání odpovědí na zadané 

otázky, ale např. u kapitoly 6.1 „Hledání transkripčního počátku…“ z formulace „z výsledku 

získaného gelu…“, který však nevyšel, oprávněně usuzuji, že se experiment prováděl jen 

jednou, což zejména pro 5´ RACE je zcela nedostatečné. 

Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO   

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO   

 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO     

Závěry (Souhrn) : 

Jsou výstižné?    ANO     

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 

Formální a jazyková úroveň této práce je velmi špatná. Vyskytují se v ní zbytečně velké 

mezery mezi odstavci, popř. prázdné řádky, a i díky tomu je práce natažena na 134 stran. 

Jsou zde hojně používány slangové výrazy či anglicizmy a z velkého množství gramatických 

chyb nabývám dojmu, že čeština nemůže být rodným jazykem studenta. Mnoho vět je špatně 

formulovaných, některé odstavce nedávají smysl. Drtivá většina obrázků není odkázána 

v textu, a když ano, ne vždy jsou správně očíslovány. V celé práci není jednotný formát 

názvů, symbolů, popisků, literárních zdrojů atd., sjednocený formát je jedině u latinských 

názvů (kurzíva). Některé obrázky jsou špatné kvality, jejich popisy bývají jednou anglicky, 

jednou česky, a také nejsou vždy vhodně umístěny. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Tři cíle ze čtyř byly splněny. Cíl „Identifikovat promotory rpoB-rpoC a zjistit, jaká je role malé 

nekódující Ms1 v regulaci expresi z těchto promotorů“ nebyl splněn, jelikož promotory P1 a P2 

byly již nalezeny dříve (alespoň z kontextu toto vyplývá) a o promotoru P3 se ani po 

experimentech neví v podstatě nic. 
 

Nechápu, že studentovi nevadilo odevzdat svou práci v takovémto stavu. Domnívám se, že 

většina nedostatků byla způsobena vypracováním práce ve spěchu a bez jakéhokoli zájmu i 

finální kontroly. Ani metodický pokyn student očividně nečetl. 
 

Se sebezapřením přesto doporučuji tuto práci připustit k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

Otázky: 

1) Ve výsledcích není jasné, proč byl ve vašich experimentech použit kmen M. smegmatis    

     ∆Ms1. Můžete mi to objasnit? 

2) U obrázku 34 (str. 90) jsou v popisku uvedeny velikosti PCR produktů 350 pb a 500 pb,  

    ale je patrné, že jsou větší. Můžete mi to vysvětlit? 

3) Z obrázku 38 (str. 96) mi není jasné, proč jste došel k závěru, že nelze určit, zda N-    

    terminální doména faktoru σA je potřebná pro vazbu MoaB2.  

4) V diskuzi zmiňujete volnou formu proteinu MoaB2. Co je tím myšleno? 

5) Na jakém pracovišti jste prováděl štěpné reakce (str. 65 a 66)? 

6) V diskusi tvrdíte, že je metoda 5´ RACE „rutinně používaná pro sekvenční analýzu 

     upstream oblastí buněčných mRNA“ (str. 97). Vysvětlete tento svůj myšlenkový pochod! 
 

Připomínky: 

 Na str. 28 není zmíněno rozdělení transkripčních faktorů na proteinové a 

neproteinové, byť jsou dále uvedeny jako podkapitoly. 

 Obrázek 13 je zbytečný. 

 Str. 37 a 40 Kapitoly 3 a 4 by snad měly být podkapitolami 2.1.2.3.1 a 2.1.2.3.2. 



Nechápu, proč jsou označeny jako hlavní kapitoly, kterými se značí Literární přehled, 

Materiál a metody, Výsledky, Diskuze a Závěr. 

 Na str. 98 u „Efekt délky promotorových inzertů na transkripci genu rpoB“ je 

uvedeno, že druhá Shine-Dalgarno sekvence ovlivňuje translaci proteinu LacZ u 

klonované oblasti „242 pb upstream od iniciačního kodonu genu rpoB“, což není 

pravda. Následná diskuze zde tedy nemá co dělat, naopak by mohla být součástí 

následující diskutované oblasti 375 pb upstream od genu rpoB.  

 U výsledku 5´ RACE (str. 85) nejsou vidět žádné amplifikační produkty, takže se 

nezdařila 5´ RACE metoda, nikoli, že se pomocí ní nepodařilo nalézt transkripční 

počátek.  

 V kapitole 6.2  a v obrázku 33 není srozumitelné, kde se nachází třetí promotor. Je 

zde napsán kmen ∆Ms1, ale v textu o něm není ani zmínka. 

 Obrázek 35 a tabulku 22 bych pro přehlednost spojila dohromady. Samotná tabulka 

s výsledky hmotnostní spektrometrie zde nemusí být. 

 U obrázku 37 se v popisku píše o časné stacionární fázi, ale z obrázku není patrné, 

jaké části výsledku se jí týkají. 

 V diskuzi není jasné, které proteiny byly označeny FLAG značkou a které jen 

interagovaly. Je to matoucí. 

 Na straně 102 patří odstavce „Ko-imunoprecipitační techniky….“ a „Značka FLAG 

je…“ do kapitoly „Výsledky“ a ne do diskuze. 

 Poslední odstavec na str. 103 je zcela zbytečný. 

 Obrázek 37, který je nepochopitelně součástí závěru, by byl vhodnější na str. 98, a to 

pouze jeho část 1. Část 2 obrázku je opět zbytečná. 

 Číslování kapitol. Jak může být kapitola 4 Ms1 a podkapitoly materiálů a metod 4.1, 

4.2 atd.? 
 

Trvám na opravě: 

 Str. 10 Čtvrtá třída faktorů sigma se označuje jako sigma faktory s extracytoplazma-

tickou funkcí. 

 Str. 11 Opravit odstavec „Druhou skupinu faktorů sigma ...“ Takto napsaný odstavec 

není pravdivý. 

 Str. 14-15 Termín kofaktor molybdenu neexistuje. Předpokládám, že jde o kofaktor 

obsahující molybden. 

 Str. 17 „Je tvořena sekvencí 5´-TGX-3´. Tato 4 bp dlouhá...“ Tedy 3 bp. 

 Str. 18 Formulací „Diskriminátor (oblast -10 a +1)“ a „AT bohatá oblast v pozici -60 

a -40“ je snad myšleno -10 až +1, -60 až -40. 

 Str. 29 E. coli není regulační sítí. 

 Str. 68 Pokud se Vám podařila transformace kmene M. smegmatis 0,5-5 ng 

plazmidové DNA, tak jste vážně dobrý. Tam asi měly být mikrogramy. 

 Str. 68 4.21 SigAC-FLAG a SigA-FLAG asi nebyly transformovány jako samotné 

PCR produkty. Chybí zde, jaký vektor byl použit. 

 Doplnit reference: Vassylyev et al., 2002 

                                          Jookyung a Borukhov, 2016 

                                          Lin et al., 2019 

                                          Ruff et al., 2015 

                                          Ayyappasamy et al., 2018 

                                          Michiel et al., 2005 

                                          Whipple a Sonenshein, 1992 

                                          Salazar et al., 2013 



                                          Arnanz et al., 2010 

                                          Wassarman a Storz, 2000 

                                          Hua et al., 2016 

                                          Dussurget et al., 1999 

                                          Carol a James, 2009 

                                          Ana Lechuega a spol., 2018 – špatně formulováno 
                                            Choudhary et al., 2015  

                                            Schnappinger, 2011 

 Doplnit literární zdroj plazmidu pTet INT (pTet_INT_dCas9). 

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis oponenta: 

 
 

 


