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Cíle práce 

Porovnání vlivu exprese dvou ortologních proteinů VanZTei a VanZg udílející rezistenci ke 

glykopeptidovým antibiotikům a přispět k objasnění mechanizmu rezistence k teikoplaninu 

udílený právě genem vanZtei, který se jeví jako jediný zodpovědný za rezistenci 

k teikoplaninu u Enterococcus faecalis. Dílčími cíli pak bylo připravit konstrukty umožňující 

kontrolovanou expresi těchto proteinů v heterologním hostitel Staphylococcus aureus a 

Enterococcus faecium a stanovit rezistenční fenotyp. Dále analyzovat vliv exprese na 

fyziologické změny a vazbu ATB na povrch buněk a připravit konstrukty s histidinovou 

kotvou umožňující sledovat míru exprese a membránovou topologii. 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   NE 

Rozsah práce (počet stran): 90 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,     ANO    NE 

Klíčová slova, ale nejsou všechna dobře volená – některá jsou příliš významově obecná 

(rezistence k antibiotikům) či některá jsou zbytečná, např. fluorescenční mikroskopie, 

Streptomyces coelicolor. 

Je uveden seznam zkratek?        ANO    NE 

 

Literární přehled:  

   Odpovídá tématu?    ANO   NE 

   Je napsán srozumitelně?   ANO  NE - detaily viz připomínky autora a formální úroveň 

práce 

   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 

Str 53 by měla být uvedena citace přípravy kompetentních buněk, pokud to není váš 

protokol. 

Na str. 77 je uvedena informace o hodnotách MIC dalbavancinu v kmenech obsahující vanA 

a B genový klastr z roku 1999, a přitom k uvedení dalbavancinu do klinické praxe bylo 

v roce 2014 – je to chyba nebo byly studie citlivosti k tomuto atb prováděny opravdu 15 let 

v před uvedením do klinické praxe? 

Materiál a metody: 

    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO    NE 

    Kolik metod bylo použito? 

Kultivace bakterií, stanovení MIC diluční metodou v mikrotitračních destičkách, příprava 

vektorového konstruktu a jeho transformace (izolace plazmidové DNA, klonovací techniky, 

elektroforetická analýza DNA), konfokální mikroskopie, bioinformatické analýzy - 

srovnávání aa sekvencí, fylogenetická analýza, predikce sekundárních struktur proteinů a 

membránové topologie, variabilita a predikce funkčních oblastí studovaných proteinů. 

    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO    NE 



Tato kapitola asi obsahuje nejméně chyb, pouze je špatné formátování nadpisů několika 

kapitol, nadpis je na jiné stránce než ostatní text. Dále v poslední kapitole mikroskopie není 

popsáno, zda byly buňky před a po zmražením a dále při inkubaci s ATB resuspendovány 

v pufru a v jakém. Dále název této kapitoly není volen dost výstižně. Lepší by asi bylo např. 

Vizualizace interakce buněk s ATB?  

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?  

Práce je součástí projektu řešeného více členy laboratoře, jde tudíž o dílčí výsledky, ale 

přispívají k odpovědím na dané otázky, některé experimenty nebyly úspěšně provedeny 

v rámci DP nebo jsou pouze pilotními studiemi, ale je navrženo další řešení a doplňující 

experimenty. 

 

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 

V diskusi jedině postrádám shrnutí výsledků z bioinformatických studií a jejich korelaci 

s ostatními výsledky, zvláště stanovení MIC testovaných antibiotik. 

 

Závěry (Souhrn) : 

Jsou výstižné?    ANO    NE 

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

Formální úroveň práce je spíše průměrná, zvláště v přehledu literatury je hodně překlepů i 

gramatických chyb. (neshoda přísudku s podmětem, chybějící čárky v souvětích atd.) Je 

navíc napsána ne příliš srozumitelně, takže kombinace nepřesných formulací a nesprávného 

označení gen/protein vede někdy až k nesrozumitelnosti textu. Viz dále a připomínky. 

Např.  

Chyby ve formátování stránek, nadpis na jiné stránce než text atd. 

Obrázky chemických vzorců antibiotik v úvodní kapitole jsou příliš malé a nemají 

dostatečnou výpovědní hodnotu o popisované struktuře těchto látek. 

Zdrojem obrázků by neměla být Wikipedie, tak jak je to uvedeno u obrázku č. 5 na str. 20 

Str, 25 v textu špatný odkaz na obr. Je uveden č.5 místo 9 

Na str. 27 je odkaz na obrázek 4, což je struktura vankomycinu a ne mapa plazmidu obrč.10. 

V experimentální části se neshodují čísla obrázků v textu a v jejich legendě, jde o obrázky č. 

v legendě - 27, 28, 29  

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Cíle práce byly více méně splněny, některé experimenty sice byly provedeny, ale nepřinesly 

předpokládaný výsledek (stanovit rezistenční fenotyp a vazbu antibiotika v Enterococcus 

faecium, protože se nepovedlo vpravit, či udržet konstrukt s vloženými rezistenčními klony 

v příslušném mikroorganismu). Některé experimenty jsou pouze ve formě předběžných 

výsledků (vizualizace vazby ATB na buňky pomocí konfokální mikroskopie). Dále studentka 

nestihla stanovit expresi proteinů v buňkách pomocí zkonstruovaných fúzních proteinů s His- 

kotvou.  

Nicméně práce je po experimentální stránce celkem obsáhlá, studentka provedla řadu 



experimentů s velmi odlišnými přístupy, od bioinformatických analýz, po klonování až po 

mikrobiologické techniky a vizualizaci buněk pomocí konfokální mikroskopie. Což spíše 

nasvědčuje, že cíle byly příliš ambiciózní. Formální úroveň práce však jeví známky spěchu, 

práce obsahuje hodně překlepů, nejednotné psaní názvů genů a názvů kmenů (velká/malá 

písmena, kurzíva, glykopeptidová / glykopeptidická antibiotika), jazykových chyb a ne příliš 

dobré formulování vět, které je patrné zvláště v  kapitole literárního přehledu. Více je 

vyznačeno v textu v tištěné verzi práce a příklady uvedené v připomínkách. 

Práce nicméně splňuje podmínky na tuto práci kladenou a doporučuji k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

Připomínky: 

1. Je třeba opravit v erratech špatné číslování obrázků v textu – jde o obrázky č. 9, 10, 

27, 28, 29. 

Formulační nepřesnosti: 

2. V kapitole 3.1.2.na str 16 by k lepšímu porozumění popisu struktury 

glykopeptidových ATB určitě přispěl odkaz na obrázky chemických vzorců těchto 

ATB které jsou uvedeny na dalších stránkách, či samostatný obrázek metabolické 

dráhy, či schéma klastru atd. 

3. Jak může vývoj nových antibiotik podnítit zvýšený výskyt rezistencí vůči 

vankomycinu a teikoplaninu? Formulace na str. 20, kap 3.1.4.) 

4. Dalbavicin nemůže vykazovat dlouhý poločas života, není přece radioaktivní či živý. 

Str.22, kap 3.1.5.1, ale jde o farmakokinetickou charakteristiku. 

5. Velikost proteinu VanA je na str 23 uvedena jako 39 kDa, na str 24 38kDa, co je 

správně nebo se jedná a jiný protein? 

6. Formulace poslední věty v kapitole 3.2.12.1. není srozumitelná, jak dochází k aktivaci 

promotorů po fosforylaci VanR, co myslíte termínem aktivace promotorů? 

7. Kapitolu 3.2.1.2.3. – prosím zrevidujte celou, protože tak, jak je napsaná, je velmi 

špatně srozumitelná. Jak mohou být promotory neaktivní v nepřítomnosti genů, když 

na schématu geny máte, jde o nějaké jiné uspořádání klastru, které jste neuvedla nebo 

jde o záměnu v označení genů a proteinů? 

8. Jak se prokazuje přítomnost transpozonu in vivo? 

 

 

Otázky: 

 

1. Ve vaší práci jste provedla bioinformatickou analýzu mnoha parametrů Vámi 

studovaných proteinů, co mi ale chybí je detailnější charakterizace ribozom 

vazebných míst (PBS) u kódujících genů, zvláště pokud diskutujete, že jejich 

sekvence může pozměnit míru exprese proteinů a tím i jejich rezistenční aktivitu. 

Jsou RBS místa rodu Staphylococcus a Enterococcus rozdílná tak, že by to mohlo mít 

vliv na jejich expresi v heterologním hostiteli? 

 

2. Máte vysvětlení nebo hypotézu pro to, že gen proteinu VanZg, který jste nalezla téměř 

u všech druhů Enterococcus faecium v chromozomu nebyl nalezen u Enterococcus 

faecalis v chromozomu, ale pouze v plazmidu? 

 

3. Můžete více objasnit vámi popisovaný fenotyp naznačeného septa (jev A) a 

ukončeného septa (jevB) pozorovaný v konfokálním mikroskopu? Na obrázku se mi 

to jeví spíše jako označené obráceně. 

 



4. Jsou známy další (stresové) stimuly kromě vankomycinu a teikoplaninu, kterými je 

aktivována senzorová kináza VanS? Jsou na VanR heterologními kinázami 

fosforylované aspartáty v jiné pozici než 53? 

 

5. Na schématu plazmidu pIP816 na obr. č. 10 není vyznačen Tn1546, dá se dohadovat, 

že je ohraničen vyznačenými IR, je známo, jakým mechanizmem se přenáší tento 

transpozon horizontálním přenosem? Jaký je typ transponázy kódovaný tímto 

transpozonem? 

 

6. Máte vy nějaké vysvětlení nebo bylo v literatuře popsáno, že v celé Evropě, kde byla 

provedena statistika výskytu, od roku 2001 do roku 2013 stoupl výskyt vankomycin-

rezistentních izolátů, kdežto v Itálii poklesl? 

 

 

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 výborně    x velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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