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Signalizace při vývoji bakteriálních kolonií. 
 
Cíle práce 
Nejsou explicitně uvedeny, nicméně vyplývají z celkového pojetí práce: sledování a popis 
růstu kolonií S. rubidaea a zjišťování faktorů ovlivňujících jejich morfologii. 
 
 
 
Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému?  ano 
Rozsah práce (počet stran): 102 stran 
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova?  ano 
Je uveden seznam zkratek?    ne, ale není potřebný     
 
Literární přehled:  
   Odpovídá tématu?    ano 
   Je napsán srozumitelně?   ano 
   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ano 
   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?  ano 
V práci je použitých 69 citací, přičemž podstatná část z nich byla publikována po roce 2000. 
Oceňuji ohlédnutí do roku 1946, možná by si starší literatura zasloužila ještě více pozornosti. 
 
Materiál a metody: 
    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ano 
    Kolik metod bylo použito?  
          Autor použil v podstatě základní mikrobiologické metody 
Jsou metody srozumitelně popsány?    ano 
 
Experimentální část: 
    Je vysvětlen cíl experimentů?   ne 
    Je dokumentace výsledků dostačující?     ano 
    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?  ano 
             
Diskuze: 
   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?  ano   

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?   ano 
 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?   ano, je navržen i 

model ontogeneze bakteriálních kolonií 
 

 
 



Závěry (Souhrn) : 
Jsou výstižné?    Závěr v několika bodech shrnuje získané výsledky. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce neobsahuje mnoho chyb a překlepů ale stylisticky je text dost kostrbatý.  Obrazová 
dokumentace je dostatečná a řádně doplněna popisky. Celkově však práce není moc "čtivá" a 
je plná nově definovaných pojmů (což se mi zdá vzhledem existenci již zavedených 
mikrobiologických pojmů poněkud nadbytečné).     
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Diplomová práce Jaroslava Čepla, splňuje veškeré náležitosti na ni kladené. Výsledky 
práce jsou dokonce součástí publikace akceptované v odborném časopisu, proto je mou 
milou povinností doporučit práci k obhajobě. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
1. Byl pozorován nějaký rozdíl mezi buňkami (případně uspořádáním buněk) uprostřed 
kolonie, na lemu a v mezikruží? 
2. Jak je ovlivněna morfologie kolonií jiným typem média, případně různou koncentrací 
jednotlivých složek média, případně různou vlhkostí misek? 
3. Jaká by mohla být chemická povaha signálu? Jak budou navrženy další experimenty 
vedoucí k identifikaci signálu? 
 
Připomínky: 
1. Již v komentáři k formální úrovni práce jsem se zmínil o nadbytečnosti nově zavedených 
pojmů. Je tedy nějaký zvláštní důvod pro použití např. těchto pojmů: kibuc vs. obří kolonie 
(příp. makrokolonie), makula vs. nátěr či roztěr, vzbouřenecké útvary, výhonky vs. sektory, 
konspecifická a heterospecifická makula atd.? 
2. Má autor nejaký důvod pro striktní používání pojmu "bakteriální tělo" (proč ne populace)? 
3. Skutečně vkládal J. Shapiro do E. coli gen Xgal (str.15)? 
4. Pozor na použití počeštěných anglických výrazů např. str. 12 "na konci swarmů", str. 17 
"hyperdetachující typ". 
5. Str. 16: chybí citace pro část textu o sporulaci B. subtilis. 
6. Název kapitoly 1.2.4. literárního přehledu je poněkud zavádějící je tato kapitola je  asi 
nejslabší částí literárního přehledu. 
7. Pozor na záměnu dvoufázového růstu kolonií vs. střídání kyselé a alkalické fáze vývoje 
kolonií (str. 27). 
 
Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
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