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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem bakalářské práce bylo především shrnout dosavadní poznatky o 
molekulárních mechanizmech vedoucích ke vzniku perzistence u grampozitivních a 
gramnegativních bakterií. Z tohoto přehledu je zřejmé, že za genezi perzisterů stojí 
různé mechanizmy: od energetického metabolizmu, přes vliv protonmotivní síly nebo 
mechanizmu quorum sensing až po rozšířené systémy toxin-antitoxin různého typu.      
 
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: Práce je logicky členěná a obsahuje úvod, krátkou historii 
objevu fenoménu perzistence, základní charakteristiku perzisterů a evoluční strategii 
bakteriálních populací. Nejrozsáhlejší část práce je věnována molekulárním 
mechanizmům vzniku perzisterů. Poslední kapitoly jsou shrnující závěr a seznam 
použité literatury. 
 
 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární zdroje jsou dostatečné a jsou vhodně citovány. Autorka použila 
relevantní údaje z uváděných literárních zdrojů. 
 
 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce je rešerší a jako taková neobsahuje vlastní experimentální výsledky. 
 
 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
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Práce je napsaná čtivým slohem, neobsahuje redundantní úseky a vyhýbá se 
rozvitým souvětím, co ji činí dosti přehlednou. Zaznamenal jsem případy použití 
anglického slovosledu u složených odborných termínů. Nemám žádné výhrady 
k obrazové dokumentaci. Její použití je vhodné a dostatečně ilustrativní 
k popisovaným jednotlivým mechanizmům.  
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Domnívám se, že předkládaná práce splňuje veškerá kritéria tak, aby mohla být 
obhájena. Autorka zcela jednoznačně splnila vytyčené cíle a podrobně popsala 
různé mechanizmy vzniku perzistence. Celkově hodnotím práci jako excelentní, 
která by po úspěšné obhajobě mohla být ohodnocena výbornou známkou.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
V kapitole 5.2.1.1 autorka popisuje toxin-antitoxin systém HipBA a mechanizmus 
jeho působení na navození stavu perzistence. Protein HipA je proteinkináza patřící 
do určité nadrodiny. Jedná se o skupinu proteinkináz, které jsou v bakteriích běžné? 
Ve kterých bakteriálních rodech lze najít další ortology? Můžete zmínit další typy 
bakteriálních proteinkináz, které modifikují serinové a threoninové zbytky? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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• 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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