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Posudek na bakalářskou práci

E oponentský posudek                    Jméno posuzovatele:
Michaela Schierová
Datum:
4.9.2008

Autor: Jaroslav Čepl

Název práce:
Morfogeneze bakteriálních kolonií a mikrobiálních kolonií obecně
E  Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Autor se zaměřil na rozbor názorů tří pracovních skupin, které spojuje myšlenka, že i
mikrobiální kolonie je mnohobuněčný organismLis.

Struktura (členění) práce:
Práce  je   klasicky  členěna   na   abstrakt,   úvod,   literární   přehled,   závěr  a  seznam
použité literatury. Seznam zkratek chybí.
Hlavnímu  tématu   práce   předchází   kapitola   Mikrobiální   monumenty,   která     spíše
připomíná text do časopisu  100+1  zahraničních zajímavostí a s tématem  souvisí jen
vzdáleně.  Práci  by  určitě  prospělo,  kdyby  se  autor  pokusil  vysvětlit,  proč  zařazuje
kapitoly o bakteriálních pohybech a quorum sensing.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údai.e z literárních zdrojů?

V seznamu použité literatury je uvedeno 40 zdrojů,  pouze 15 bylo vydáno po r.
2000.
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Práce neobsahuje výsledky.
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

V práci je velký počet překlepů a gramatických chyb.  Na druhou stranu obsahuje
řadu hezkých obrázků,  které však autor převzal z literatury.
Více pečlivosti bych věnovala i popisu matematických vztahů v kapitole o skupině
Ben-Jacoba.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
J. Čepl se ve své práci zaměřil na studium diferenciace mikrobiálních kolonií a jejich
komunikaci.
Název bakalářské práce neodpovídá jejímu obsahu,  který je mnohem obecnější.
Navíc některé kapitoly vybočují z logické linie textu.  Pokus o odlehčení textu
citováním filmů nebo příběhů je podle mého názoru dost násilný.
V práci chybí rozsáhlejší pasáž věnovaná autorovu hodnocení získaných informací
nebo zmiňující názory jiných autorů.

Přes uvedené připomínky autor dokázal, že je schopen pracovat s odbornou
literaturou, a proto doporučuji jeho práci přijmout k obhaj.obě.
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Otázky a připomínky oponenta:
Otázky:

1,   Na straně 14 zmiňuj.ete, že quorum sensing není jediným typem  bakteriální
komunikace.  Které další komunikační systémy můžete uvést?

2.   Co dokazuje, že detekce diferenciace kolon.`e metodou X gal nen{ sledování
artefaktu (str.  15)?

3.   Je u Pseuďomonas puf/.ďa možná dediferenciace buněk?
4.   U  kterých rodů sledoval Shapiro diferenciaci na úrovni kolonie,  aby mohl

formulovat hypotézu o koordinovaném chování buněk v kolonii -bez ohledu
na taxon?

5.   Jak si představujete kolektivní obranu buněk v kolonii proti protivníkům?
6.   Můžete vysvětlit teorii genu jako read-write organely?
7.   Jaká j.e frekvence přepínání moriotypů u  Paenibacillus dendrificans (str.20)?

Je možné cíleně indukovat vznik konkrétního moriotypu volbou vhodných
podmínek?

8.   Co je atraktivní chemotaxe (str. 24)?
9.   Jak bakterie odhalují „pravý význam  pro kontextuální interpretace chemických

zpráv"(str. 25)?
10. Můžete upřesnit pojem genomová kybernetika? Jakými způsoby j.i bakterie

realizují?
11.Který problém v oblasti morfologie mikrobiálních kolonií považujete osobně za

nejzajímavější, a chtěl byste se jím zabývat ?

Připomínky:
1.   Citujete práce Shapiro et al   1985 a  1992: „ všechny kolonie vykazují vysoký

stupeň organizace." Domnívám se, že tento výrok je závislý na druhu
organismu a je tedy třeba ho uvést.

2.   V českém textu doporučuji používat slovosled protein + název, podobně gen
+ název.

3.   V kapitole o quorum sensing chybí vysvětlení obecného principu, definice
autoinduktoru apod.  Proč je furanosylborátdiester nečekaným druhým
autoinduktorem  při bioluminiscenci?

4.   Kapitola o adaptivních  mutacích  nepatří do textu o  moriologii  kolonií.
5.   V textu na str. 20 uvádíte morfotypy chiral a veriex.  Myslím, že by měly být

dokumentovány obrázkem.
6.   V rovnicích podle Ben-Jacoba pouŽíváte nevhodné jednotky (kalorie,

centimetry).  Na jakém principu jsou definovány hodnoty P a Nc?

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

E dobře
Podpis oponenta:

Michaela Schierová

lnstrukce pro vyplnění:
•       Prosíme   oponenty   i   školitele   o   co   nejstručnější   a   nejvýstižnější   komentáře   k  jednotlivým

bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských  prací -
viz httD://natur.cuni.cz/bioloaieffiles/Bzk-Dravidla-11 -12-2007.doc
Posudek  se  odevzdává  (zasílá)  v elektronické  podobě  na  adresu  filosof@natur.cuni.cz  (pro
účely  zveřej.nění   na   internetu),   a   dále   podepsaný  v 1   výtisku   Ú.ako   součást   protokolu   o
obhajobě) na sekretariát Katedry filosofie a dějin přírodních věd.


