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Posudek na bakalářskou práci
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lndukce kompetence jako obecná stresová odpověď u aram -pozitivních bakterií.mPrácejeliterárnírešeršívesmysluzveřejněnýchpožadavků(pravidel).

Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza.L.)Prácesezabýváindukcíkompetenceamechanismy jéjí regulace u bakterie

Bací.//us subf/./Í.s na molekulárně genetické úrovni.

Struktura (členění) práce:

Práce má klasické členění plně odpovídající požadavkům.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovany?Použil(a)autor(ka)vrešerširelevantníúdajezliterárníchzdrojů?

Literární zdroje jsou řádně citovány, autorka vycházela při rešerši z 82 zdrojů, z toho
27 jich bylo za posledních 5 let.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto vysledkyadekvátnímzpůsobemzískány,zhodnocenyadiskutovány?

Práce neobsahuje vlastní výsledky.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, iazykova uroven):Formálníúroveňprácejedobrá.Pouzeobr.5nastr.12jehůřečitelný,mohlby býtvětší.Vtextuseautorkanevyhnulapoužíváníanglickýchvýrazů.Totojevšakpropodobnýtyppráceběžnéačeskývýraznevždyplněvystihujedanýjev.Nepovažujitotedyzachybuanenítokeškoděpráce.Seznamzkratekpovažujizaspíšesymbolickývzhledemkmnožstvízkratekčinázvů

vyskytujících se v práci.

Splnění cílů práce a celkové hodnoceni:

Autorka kvalitně zpracovala velmi náročné a široké téma `zahrnující dva systémyindukcekompetence.Zabývalaserovněžregulacíexpresekompetenčníhofaktoru
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ComK a to jak na úrovni transkripce, tak i na úrovni stability proteinů.  Dále sledovala
propoj.ení kompetenční dráhy s dalšími stresovými drahami a porovnala rozdíly v
indukci kompetence a strategie buňky při stresu u Bací.//us subf/.//.s a Sfnepfococcus
pneumoniae.

Práce splňuje podmínky kladené na bakalářskou prácj a doporučuji jj k obhajobě.

Otázky a připomínky oponenta:
1/ Feromon Comx je posttranslačně modifikován isoprenylací farnesylovým nebo
geranylovým zbytkem (str.6). Dovoluji si požádat o vysvětlení termínů.

2/ Uvádíte, že stavu kompetence dosáhne v laboratorních podmínkách 10-20°/o
populace buněk Bac/.//us subfí.//.s. Jsou známa nějaká data o kompetenci v buněk
v přírodních podmínkách?

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

borně   Evelmidobře   Edobře   Ene hověl
Podpis škotite+e/oponenta:

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 -
vk hftD://natur.cuni.cz/bioloaie/files/Bzk-Dravidla-11 -12-2007.doc
Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na molbio®natur.cuni.cz (pro účely
zveřejnění na intemetu), a dále podepsaný v 1  výtisku Oako součást protokolu o obhaj.obě) na
adresu:
Katedra genetiky a mikrobiologie
Přírodovědecká Fakuna, Uníverzfta Karlova
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