
Errata  

(Opravy chyb v bakalářské práci Mechanismy rezistence Staphylococcus aureus k MLSB 

antibiotikům u pacientů s cystickou fibrózou) 

str. 6 chybně: CFTR kanál sám o sobě navíc může fungovat jako receptor bakterií, které jsou po 

navázání endocytovány epiteliálními buňkami a usmrceny. Správně: CFTR kanál sám o sobě navíc 

může fungovat jako receptor epiteliálních buněk vázající některé bakterie, které jsou po navázání 

endocytovány a usmrceny. 

str. 6 chybně: …mikroaerofilní až anaerobní…, správně: …mikroaerobní až anaerobní… 

str. 7 chybně: …CFTR jakožto receptor některých bakterií…, správně: …CFTR jakožto receptor vázající 

některé bakterie… 

str. 9: Standard číslování uhlíků na molekule makrolidů vychází z pravidla, že jako první se označí uhlík 

s esterovou vazbou a v číslování se pokračuje směrem od kyslíku vázaného v makrolaktonovém 

kruhu. Počítají se pouze uhlíky a v kruhu vázaný kyslík, u azalidů však i dusík vmezeřený do 

makrolaktonového kruhu. 

str. 16 chybně: Levin et al. 2004, správně: Levin et al. 2005 

str. 17 chybně: …gen kódující metylázu erytromycinu, správně: …gen kódující metylázu ribozomu… 

str. 17 a 19 chybně: Daurel et al. 2007, správně: Daurel et al. 2008 

str. 19 chybně: Ojo et al. 2005, správně: Ojo et al. 2006 

str. 24 chybně: Kahl et al. 2003, správně: Kahl et al. 2003a 

str. 25 chybně: Kahl et al. 1998, správně: Kahl et al. 2003b 

str. 26 chybně: Prunier and Leclercq 2004, správně: Prunier and Leclercq 2005 

str. 26 chybně: Besier et al. 2008, správně: Besier et al. 2008b 

str. 27 chybně: Besier et al. 2008, správně: Besier et al. 2008a (v obou případech) 

str. 28 chybně: O´Neill and Chopra 2003, správně: O´Neill and Chopra 2002 

str. 31: Dva články téhož autora ze stejného roku (Besier et al. 2008) mají být označeny 2008a a 

2008b v tomtéž pořadí, jak jsou uvedeny v seznamu. 

str. 33 Gilligan PH, Gage PA, Welch DF, Muszynski MJ, Wait KR (1987) Prevalence of thymidine-

dependent Staphylococcus aureus in patients with cystic fibrosis. J Clin Microbiol, 25(7):1258. – tato 

citace nebyla v práci použita 

str. 34: Dva články téhož autora ze stejného roku (Kahl et al. 2003) mají být označeny 2003a a 2003b 

v tomtéž pořadí, jak jsou uvedeny v seznamu. 
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