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Autor: 
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Název práce: 
Katalytická funkce DNA dependentních RNA polymeráz 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Bakalářská práce Michala Sýkory je rešeršní prací kladoucí si za cíl popsat 
mechanismus katalýzy NTP v aktivním centru vícepodjednotkových RNA 
polymeráz. Toto téma úzce souvisí s možnou náplní případné diplomové 
práce výše uvedeného, což by měla být charakterizace in silico predikované 
RNAP u plasmidu pGKL2 kvasinky Kluyveromyces lactis. Mechanismus 
katalýzy a elongace RNA je demonstrován převážně na modelu bakteriální 
RNAP a kvasinkové RNAP II, jelikož u těchto RNAP jsou dostupné 
krystalografické struktury ve vysokém rozlišení. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce má klasické členění 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
ANO / ANO 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce vlastní výsledky neobsahuje. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
 
Práce je po formální stránce na velmi vysoké úrovni. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly bezezbytku splněny. Michal Sýkora napsal práci zcela 
samostatně, moje úloha spočívala spíše v korekcích občas příliš rozvitých 
vět, případně drobných formulačních problémů. Předkládaná práce je dle 
mne na vysoké úrovni jak po formulační tak zejména po obsahové stránce.  
Předložená bakalářská práce je rešeršního charakteru, nicméně bych rád 
podotknul, že Michal již více než rok chodí, vcelku intenzivně, do laboratoře, 
kde si již osvojil obstojnou škálu molekulárně biologických metod. Navíc 
dosáhl prvních výsledků při charakterizaci výše zmíněné RNA polymerázy 
z lineárních plastidů K. lactis. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
Instrukce 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 https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

 Posudek je nutné zaslat elektronicky na e-mail kocova@natur.cuni.cz pro zveřejnění na 
webových stránkách katedry a dále doručit vytištěný a podepsaný v jedné kopii, která bude 
nezbytnou součástí protokolu o státní bakalářské zkoušce, na adresu: 
Dr. Marie Kočová 
Katedra genetiky a mikrobiologie 
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 5 
128 43 Praha 2 
 

 


