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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Studentka Bc. Iva Šenitková vypracovala svou experimentální diplomovou práci s názvem 
"Komplementace dsbA mutantního kmene Francisella tularensis a analýza potenciálních 
vazebných partnerů proteinu DsbA" na Ústavu molekulární patologie, Fakulty vojenského 
zdravotnictví, Univerzity obrany v Hradci Králové. Cílem práce bylo komplementovat dsbA 
mutantní kmen F. tularensis in trans s možností následné purifikace proteinu DsbA včetně jeho 
vazebných partnerů. Protein DsbA se nepřímo podílí na virulenci bakterie F. tularensis a 
identifikace proteinů, se kterými interaguje, může vést k pochopení role proteinu v procesu 
patogeneze. 
Diplomantka se seznámila s velkým množstvím metod od molekulárně biologických až po 
metody proteomické. Studentka měla pozitivní přístup k práci a zájem o řešenou problematiku. 
Cíle, které byly na počátku práce stanoveny, se podařilo splnit a výsledky práce byly formou 
posteru a přednášky prezentovány na mezinárodní konferenci a na tuzemské konferenci 
s mezinárodní účastí. Práce slouží jako podklad pro další studium této problematiky na Ústavu 
molekulární patologie s cílem získaná data publikovat. 



Při práci s literaturou se projevila autorčina velice dobrá znalost anglického jazyka i schopnost 
samostatně hledat informace v publikačních zdrojích. Získané výsledky byly Ivou Šenitkovou 
velmi dobře interpretovány a diskutovány. Samotná diplomová práce je sepsaná s velkou 
pečlivostí, všechny převzaté informace jsou řádně citovány. Grafická i jazyková úprava 
odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci. 
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