objasnit mechanismus jejich účinku. Dosažené výsledky jsou základem a předpokladem pro
přípravu nových typů antibiotik a lze očekávat jejich praktické uplatnění.
V závěrečné části práce autor nastiňuje další oblasti výzkumu, na které je třeba se
zaměřit pro detailní objasnění fungování transkripčního aparátu. Jedním z aktuálních témat
jsou procesy zahrnující komunikaci mezi buňkami, tedy oblast, která je z hlediska regulace
genové exprese u bakterií dosud málo probádaná. Dosažené výsledky kromě jejich významu
pro poznání procesu transkripce mají velmi široké perspektivní uplatnění v řadě
biotechnologických a medicínských aplikací, kde je třeba kontrolovat expresi konkrétních
genů.
Z přehledu publikací je zreJmé, že dr. Krásný dosahuje v dané oblasti výzkumu
dlouhodobě prioritních výsledků, které značnou měrou přispěly k objasnění regulačních
mechanismů transkripce jako jednoho ze základních životních procesů. O aktuálnosti a
významu práce dr. Krásného svědčí fakt, že publikované práce vyšly v naprosté většině
případů ve špičkových odborných časopisech. Jeho zásadní přínos na jejich zpracování odráží
skutečnost, že téměř na polovině z nich je buď prvním nebo korespondujícím autorem.
Z přiložených publikací je zřejmé, že dosažení výsledků vyžadovalo zvládnutí a aplikaci
široké škály nejen mikrobiologických a molekulárně genetických metod, ale též účinnou
spolupráci dr. Krásného s týmy předních našich i zahraničních odborníků z dalších
přírodovědných disciplin. Tyto spolupráce svědčí o schopnosti autora koncipovat svůj
výzkum mezioborově, což je nezbytným předpokladem pro dosažení kvalitativně nových a
prioritních výsledků.
K formálnímu zpracování práce nemám žádné negativní připomínky. Práce je sepsána
bezchybně v anglickém jazyce, je přehledně uspořádána, s jasným vymezením problematiky
v dílčích tématických okruzích a s výstižným shrnutím vlastních výsledků. Jelikož se jedná o
práci habilitační, rád bych vyzdvihl i její vysokou pedagogicko-didaktickou úroveň.
Při obhajobě habilitační práce by bylo vhodné uvést některé z konkrétních možností
praktického uplatnění dosažených výsledků.
ZÁVĚR
Celkově mohu konstatovat, že výsledky shrnuté v habilitační prac1 JSOU původní a
dokládají koncepčně vedený výzkum dr. Krásného v oblasti transkripce u bakterií. Habilitant
výraznou měrou přispěl k objasnění faktorů ovlivňujících procesy transkripce a dosáhl v této
oblasti řady původních a cenných výsledků. Skutečnost, že výsledky jeho práce byly
zveřejněny v předních mezinárodních časopisech svědčí o jejich vysoké vědecké hodnotě a
tím jednoznačně prokazují vědeckou erudici autora v oboru Genetika, molekulární biologie a
virologie. Doporučuji proto, aby předložená práce byla přijata jako práce habilitační.
V Brně, 17.6.2019
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
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