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Cíle práce 

Cíem práce bylo charakterizovat protein HelD z Bacillus subtilis a to fenotypovou 

charakterizaci delečního mutanta v tomto genu, dále stanovit in vitro jeho DNA vazebnou a 

rozplétací aktivitu, vazbu na RNAP komplex a stanovit vliv na transkripční aktivitu. Dále 

provést in silico analýzu homologů v jiných bakteriálních druzích. 

 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   NE 

Rozsah práce (počet stran): 89 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,     ANO    NE 

Je uveden seznam zkratek?        ANO    NE 

 

Literární přehled:  

   Odpovídá tématu?    ANO   NE 

   Je napsán srozumitelně?   ANO  NE 

   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO    NE 

   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO   NE 

 

Materiál a metody: 

    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO    NE 

    Kolik metod bylo použito?  

Byly použity metody pro rutinní kultivaci mikroorganismů, manipulaci a analýzu DNA, ale i 

metody speciální jako exprese purifikace proteinu, gelová retardace jak při analýze 

DNA/protein tak protein/protein interakcí, tak experimentální metody velmi pokročilé jako 

stanovení úrovně in vitro transkripce. V neposlední řadě též bioinformatická analýza 

konzervovaných domén helikáz homologních k HelD. 

 

    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO    NE 

 

Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO    NE 

    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO      NE  - v čem jsou nedostatky? 

    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   

            ANO   NE – co chybí, v čem je nedostačující?  

     

 

 

 

 



Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO   NE 

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO   NE 

 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO    NE 

Diskuze je krátká, autorka ji rozdělila podle jednotlivých kapitol a diskutuje každý 

experiment zvlášť a i zvlášť navrhuje další řešení těchto dílčích problémů, co mi chybí je 

celkové shrnutí výsledků a vytvoření pracovní hypotézy o možné funkci proteinu ve 

fyziologii buňky. 

 

Závěry (Souhrn) : 

Jsou výstižné?    ANO    NE 

Forma závěrů mi přijde ale příliš minimalistická a v konstatování, že práce přispěla 

k pochopení mechanismu transkripce bez udání jakékoliv hypotézy o tomto mechanismu mi 

přijde nedostačující. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Obrazová dokumentace jak v literárním přehledu, tak i v experimentální části mi přijde na 

dobré úrovni, často i v publikační kvalitě. Oboustranný tisk práce mi přijde neobvyklý, i 

když není nepovolený, jediné co mi přijde nepřehledné je poměrně hodně kompaktní 

rozvržení textu na stránkách. Text je logicky členěn a jazyková úroveň je dobrá, i když 

autorka inklinuje k velmi minimalistickému vyjadřování, které někdy vede až k obtížnějšímu 

chápání textu a  nevyhnula se poměrně častému laboratornímu slangu, hlavně v kapitole 

výsledky. (viz připomínky) 

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

V práci bezpochyby autorka splnila vytyčené cíle, práce obsahuje autorčino rozsáhlé 

experimentální snažení, i když asi výsledky všech experimentů nesplnily její představy a 

nepotvrdily navrženou hypotézu. Autorka dosáhla několik dílčích výsledků, které určitě 

zapadnou do mozaiky snažení celého týmu laboratoře, v kterém svou práci prováděla. 

 Bezpochyby prokázala schopnost experimentálně bádat, naučila se širokou škálu 

experimentálních přístupů molekulární biologie i fyziologie bakterií. Prokázala, že je 

schopná experimenty vyhodnotit a své výsledky sepsat a prezentovat. Přestože se nevyhnula 

některým začátečnickým chybám při sepisování své diplomové práce, splňuje tato všechny 

požadavky práce diplomové dle pravidel fakulty a doporučuji ji k obhajobě. 

 
 
 

 

Otázky a připomínky oponenta: 

Připomínky: 

Formální úroveň práce: i přes řadu výtek (viz. dále) je velmi dobrá, celá práce působí velmi 

kompaktním dojmem, promyšlenou strategií experimentů a jejich pečlivému provedení a 

logické prezentaci.  

 

K formální jazykové úrovni: Práce je napsána ve velmi informačně zhuštěném stylu, autorka 

zhusta používá laboratorní slang.  

1. Str. 14  …zodpovídá za navázání RNAP na promotorovou DNA. (promotorovou 

oblast DNA) 

2. Př.: str. 51, kap. 4.8.1.1. Nejprve byl radioaktivně naznačen jeden z primerů do 

následující PCR. (žádná PCR reakce nenásleduje) 

3. Str.70 - …nedosahují kmeny takových OD.. (hodnot OD) 



4.  Kapitola 2.1.2 a závěr jsou v podstatě celé v holých větách. 

5. Některé části obsahují poměrně hodně překlepů např. popis obrázku 6 na str23 

Připomínky k literárnímu úvodu.  

1. Popisek obrázku 9 na str. 26, je příkladem slangu .. „na ypsilonové ose jsou zkratky 

podmínek … tím myslíte horizontální nebo vertikální osu? Konsensus je, že 

horizontální osa se značí jako osa x. navíc z obrázku vyplývá, že „zvýšená 

transkripce“ je pouze při podmínkách S3 –S8, ne u S1. V popisu tohoto obrázku by 

bylo užitečné vypsat, které podmínky to jsou, i když nahlédnutí do citované práce je 

pro čtenáře určitě inspirativní a to nejen v kontextu proteinu HelD.  

 

Připomínky ke kapitole materiál a metody: 

Tato část je velmi pečlivě sepsaná, mám jen jedinou připomínku k uvádění složení 

medií, kdy by měl být zachován jednotný popis pro všechny roztoky a např. popis 

MOPS media a CH media je bez znalosti koncentrace zásobních roztoků (které 

nejsou uvedeny) jednotlivých komponent nereprodukovatelný. 

 

Připomínky k prezentaci výsledků: 

Výsledková část obsahuje u každé kapitoly vždy pracovní hypotézu a na konci závěr a 

shrnutí výsledků, což usnadňuje orientaci ve výsledcích a odůvodnění následujících 

experimentů. Mám přesto několik připomínek k prezentování dílčích výsledků. 

2. Obrázky grafů by měly být označeny jako grafy a ne obrázky. Např. (str. 64 obr.16, 

str 65 obr.17 atd.  

3. V kapitole 5.2. - bioinformatické charakteristiky -  uvádíte na obrázku 14 strukturu 

HelD proteinu a dalších helikáz z rodiny UvrD a v obrázku uvádíte, že u E. coli se 

nachází HelD a je strukturně velmi podobný Yvgs (HelD) u B. subtilis), jde 

pravděpodobně opřevzatý obrázek,  u Vaší srovnávací studie (kap. 5.2.2. ale uvádíte, 

že homolog HelD se u E. coli nevyskytuje (tabulka 2  a obrázek 15). Můžete vysvětlit 

tuto neshodu?  

4. V kapitole 5.3. by mělo být členění podle podkapitol očíslované. 

5. Proč jste v některých experimentech stanovení růstové rychlosti použila jako WT 

různé kmeny (kmen LK917, prototrof od B.s.168 a LK809 s rpoC, his10 mutacemi? 

Není v práci vysvětleno. 

6. Při prezentaci dat s paralelních výsledků (grafy růstových křivek) je lepší do grafu 

zanést chybové úsečky než konstatování, že bylo provedeno několik paralelních 

měření a jsou prezentovány reprezentativními výsledky. 

7. Na str. 69 v kapitole „růsty na různém zdroji uhlíku při popisu experimentu mi chybí 

před polední větou informace, že byla měřena růstová rychlost. 

8. Str. 78 a 79: z popisu experimentů a prezentace výsledků není jasné, zda stanovení 

rozplétacích aktivit Held bylo stanoveno pro všechny typy uvedených templátů.  

9. Co vyjadřuje výraz rychlejší sporulace – dřívější vstup do sporulace nebo vznik spor 

ve větším podílu buněk v populaci?  

10. Některé postupy by měly být podrobněji popsány – např.- proč se přidává příslušné 

ATB do media při sporulačním pokusu, je to jen pro mutant nebo i WT? Jak jste 

stanovila ve stejném experimentu mezifází mezi exponenciální a stacionární fází 

kultury? – z experimentů v kap. 5.3 ?, je prezentována růstová křivka pouze pro 

MOPS20 medium. 

 

Otázky: 

1. Kapitola 6.4. diskuse srovnává vlastnosti proteinu HelD Bacillus subtilis a proteinu 

RapA z Escherichia coli,  i když se v experimentální části  práce tímto proteinem 



nezabýváte – co Vás vedlo k domněnce, že zrovna tento protein je funkčně stejný 

jako HelD, má tento protein homolog v Bacillus subtilis? 

2. Podle jakého kritéria jste určila, že homology HelD se vyskytují pouze u Firmicutes. 

Vyskytuje se homolog HelD též u rodu Staphylococus, který je Bacillus nejvíce 

podobný? Neuvádíte jej ve své studii. 

3. Jak si vysvětlujete rychlý nárůst biomasy po přeočkování při měření růstových křivek 

při růstu na různém zdroji uhlíku? Obr. 20 str 69 

4. Z Vašich výsledků vyplývá, že mutant v HelD je méně odolný vůči osmotickému 

stresu, pokud je naočkován v nízkých hustotách buněčné suspenze, máte pro tento jev 

nějaké vysvětlení či pracovní hypotézu? 

5. Proč jste použili pro navození osmotického šoku KCl, když se rutinně používá NaCl? 

 

 

 

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis oponenta: 

 
 

 


