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1) Kapitola 3.1. – strana 4 

Chybně: Zvýšení vnitřní odolnosti k cefalosporinům umožňuje u izolátů E. faecalis také enzym 

MurA, který zajišťuje syntézu buněčné stěny bakterií. 

 

Správně: Zvýšení vnitřní odolnosti k cefalosporinům umožňuje u izolátů E. faecalis také enzym 

MurAA, který zajišťuje syntézu buněčné stěny bakterií. 

 

Zdroj: Vesić, D., & Kristich, C. J. (2012). MurAA is required for intrinsic cephalosporin 

resistance of Enterococcus faecalis. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 56(5), 2443–

2451. 

 

2) Kapitola 3.1.2. – strana 4 

Chybně: U kmenů E. faecium, které nenesou PBP třídy A, byl zaznamenán výskyt proteinu 

P5AP (protein asociovaný s PBP5) podílející se na rezistenci k cefalosporinům. 

 

Správně: U kmenů E. faecium, které nenesou PBP třídy A, byl zaznamenán zvýšený výskyt 

proteinu P5AP (protein asociovaný s PBP5) podílející se na rezistenci k cefalosporinům. 

 

Zdroj: Desbonnet, C., Tait-Kamradt, A., Garcia-Solache, M., Dunman, P., Coleman, J., Arthur, 

M., & Rice, L. B. (2016). Involvement of the eukaryote-like kinase-phosphatase system and a 

protein that interacts with penicillin-binding protein 5 in emergence of cephalosporin resistance 

in cephalosporin-sensitive class A penicillin-binding protein mutants in Enterococcus faecium. 

MBio, 7(2), 1–10. 

 

3) Kapitola 5 – strana 13 

Chybně: Mechanismus funkce aminoglykosidových antibiotik je založen na vazbě na A místo 

v 30S ribozomální podjednotce bakterií. Tato vazba vede k špatnému rozpoznání tRNA s 



komplementární rRNA a dochází tak k nepřesné translaci proteinů nebo k úplnému zastavení 

translace. 

 

Správně: Mechanismus funkce aminoglykosidových antibiotik je založen na vazbě na A místo 

v 30S ribozomální podjednotce bakterií. Tato vazba vede k špatnému rozpoznání tRNA s 

komplementární mRNA a dochází tak k nepřesné translaci proteinů nebo k úplnému zastavení 

translace. 

 

Zdroj: Kotra, L. P., Haddad, J., & Mobashery, S. (2000). Aminoglycosides: Perspectives on 

Mechanisms of action and resistance and strategies to counter resistance. Antimicrobial Agents 

and Chemotherapy, 44(12), 3249–3256. 

 

4) Chybně: Na straně 15, název kapitoly 5.2. „Ribozomální mutace: neodpovídá obsahu.  

 

Správně: Kapitola 5.2. s názvem „Modifikace rRNA“ 

 

 

 

 

 

 

 


