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Cíle práce 
Cílem této diplomové práce bylo připravit protein Vga(A)LC  mutovaný v pěti esenciálních 
aminokyselinách, které jsou zodpovědně, dle předchozích výsledků publikovaných 
v Laboratoři biologie sekundárního metabolizmu, za posun substrátové specifity od antibiotik 
streptograminů A k linkosamidům.  
Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO 
Rozsah práce (počet stran): 92 
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova:    ANO 
Je uveden seznam zkratek?        ANO 
Literární přehled:  
   Odpovídá tématu?    ANO 
   Je napsán srozumitelně?   vcelku ANO 
   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO; celkem 83 citací 
   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO; až na 
citování učebnice Votava, 2003.  
Materiál a metody: 
    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO 
    Kolik metod bylo použito? cca 7 
    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO 
Experimentální část: 
    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO 
    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO 
    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   
            víceméně 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 

Závěry (Souhrn) : 
Jsou výstižné?    ANO  
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Po formální stránce je tato diplomová práce velmi zdařilá, překlepy se zde nevyskytují, 
anglikanismů je vcelku pomálu. Snad jen literární přehled mi přijde místy kostrbatý, což je 
však pravděpodobně dáno množství zkratek vyskytujícím se v textu, a místy poněkud 
formulačně nedokonalý (např. na str. 14 „pacienti oslabení nízkým či vysokým věkem“; na 
str. 43 „sekvence byly provedeny v Macrogen“).  
 



Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce autorka splnila. Ačkoliv nedosáhla očekávaných experimentálních výsledků, 
předkládaná práce dokládá její schopnost orientovat se v dané problematice, stejně tak 
jako schopnost naplánovat a následně diskutovat provedené experimenty, resp. jejich 
výsledky. Celkově se jedná o práci velmi zdařilou. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Nejprve bych si dovolil pár připomínek: 
1/ Možná by bylo vhodné u Tabulek XVI a XVII uvést důvod přítomnosti červené značky. 
2/ Popis k tabulce XVIII (ta je celkem na 3 stranách) by asi bylo vhodnější umístit spíše před 
tabulku.  
3/ Relativně často operujete s pojmy identita a homologie genů. Když pominu fakt, že občas 
není uvedeno, zda se pohybujete na úrovni DNA či proteinů, je třeba si uvědomit, že význam 
obou termínů není totožný.  
4/ Nikde není uveden původ vektoru pRB374. 
 
A nyní pár otázek: 
1/ Jaký je rozdíl v chemické struktuře oxacilinu a methicilinu?  
2/ Dá se odhadnout, za jak dlouho se vyvine rezistence u S. aureus (nebo u KNS) na tzv. 
nová antibiotika (streptograminy, glykopeptidy apod.)?  
3/ Jak vypadá neaktivní konformace mRNA (str. 23)? 
4/ Proč jste do ligační reakce přidávali ATP (str. 53)? V ligačním pufru je již ATP přidáno. 
5/ V jakém kroku konstrukce mutovaných konstruktů (pRB.mut) jste sekvenovali 
„mutované“ sekvence? Na straně 53 píšete, že jste sekvenovali tyto konstrukty přímo po 
PCR. Je tomu opravdu tak? 
6/ Máte nějakou teorii, proč nešlo použít při klonování restrikční místo XbaI, když se na 
plasmidu pRB374, dle Vašeho sekvenování, vyskytuje? 
7/ Máte nějakou teorii, proč nedošlo k transformaci S. aureus plastidem pRB.SGAS? 
8/ U mutací LVTG a LVTS byly stanoveny MIC hodnoty na úrovni prázdného vektoru 
pRB374. Jednou z Vašich teorií uvedených, že dané proteiny jsou produkovány 
v nerozpustné formě. Byl při plánování mutací vzat v potaz tzv. codon usage bias?  
9/  Opravdu v publikaci Gentry et al. (2008) autoři zaměnili valin za guanin (str. 81 dole)? 
To mi přijde vcelku komplikované. 
10/ Jaké další aminokyseliny hodláte mutovat? 
 
 
Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis oponenta: 
 
 
 


