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Název práce:
Morfogeneze bakteriálních kolonií a mikrobiálních kolonií obecně

X Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných  požadavků (pravidel).
E Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza.[.)
Práce si všímá projevů sociálního chování bakterií, organismů,  které až donedávna
nesly nálepku ,,jednobuněčné" a o jejichž vzájemné komunikaci nebo strukturaci
mnohobuněčných těl se vědělo jen málo, a ještě méně badatelů se o to zajímalo,
Hlavní důraz klade autor na výstavbu mnohobuněčných struktur bakteriemi jediného
druhu, tj.  na morfogenezi  kolonií.

Struktura (členění) práce:
Čtenářje naladěn třemi exemplárními  příklady kooperace bakterií: fosilním
bakteriálním jaderným  reaktorem v Oklo,  stromatolity a bioluminiscencí v rozsahu
celých moří.  Pak přechází k jádru práce věnovanému nejprve předpoklady
komunikace,  posléze k interpretaci  bakteriá[ních  kolonií.  K předpokladům  patří
především schopnost postavit mnohobuněčné tělo (kolonii), schopnost různých
druhů pohybu, a konečně komunikace formou chemických signálů (quorum sensing
atd.).
Autor dále podává tři interpretace bakteriální kolonie a její výstavby, jak byly
vyvpracovány v laboratořích Shapira,  Ben Jacoba a Palkové; v posledním případě
jde o kolonie kvasinek, což není na závadu -mikroorganismy vytvářející kolonie se
přitom  řídí podobnými  principy.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? Ano
Použil autor v rešerši  relevantní úda e z literárních zdrojů? Ano
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková
úroveň):
Výklad je dobře čitelný,  podpora literárními podklady je přiměřená; přesto práce
nese známky práce chvatné; nemyslím tím jen překlepy, ale také rozvoj některých
myšlenek, opomenutí genetické komunikace mezi bakteriemi, a zejména pak
extrémně stručný závěr: autor hodlá na téma navázat ve své diplomové práci, patřilo
by se proto v závěru zmínit výzvy,  které z předkládané bakalářské práce plynou pro
něho do budoucna.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Cíle práce byl
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)
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