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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…): 

Cílem práce bylo popsat fenomén bakteriální perzistence a různé doposud popsané 
systémy toxin-antitoxin, které ji navozují. 

Struktura (členění) práce: 

Hlavní část práce je rozdělena do dvou kapitol, kde autor představuje dva typy 
perzistence a dále jednotlivé systémy toxin-antitoxin, pomocí nichž jsou realizovány. 
Práce obsahuje všechny požadované části včetně seznamu zkratek, který je však 
neúplný a navíc nejsou zkratky seřazeny podle abecedy. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

V práci je použito více než 120 literárních zdrojů, které jsou řádně citovány. 
V seznamu použité kultury se vyskytují pouze formální chyby, kdy latinské názvy 
bakterií nejsou psány vždy kurzívou a název jedné práce (Bigger, 1944) je psán 
kapitálkami.  

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): 

Formální úroveň nese několik nedostatků. Tištěná podoba práce obsahuje černobílé 
obrázky, které jsou ale v originále barevné. Na několik obrázků chybí v textu odkaz 
(Obr. 4, 7, 9, 16, 17). Text obsahuje četné gramatické chyby (nejčastěji 
v interpunkci, dále i ve shodě podmětu s přísudkem a vyjmenovaných slovech, 
záměna 1 % vs. 1% = jedno procento vs. jednoprocentní). Všechny popisky obrázků 
jsou ale pečlivě přeloženy a obrazová dokumentace je velmi cennou součástí práce 
pro pochopení jejího obsahu. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce byly jednoznačně splněny. Práce pojednává o velmi zajímavém a 
recentním tématu. Co se týče zpracování, mám výhradu ke skutečnosti, že kapitoly 
1 - 3 zmiňují několik informací, které zůstávají prozatím nevysvětleny a autor se 
k problematice vrací až o několik stran později v kapitole 4 (např. gen hipA na str. 1, 
specifické mechanismy mykobakterií na str. 3, TA systém bez vysvětlené zkratky na 
str. 6). Možná také proto působí kapitoly 3.1 a 3.2 poněkud nevyzrále, vyskytují se 
zde také odstavce o jedné větě nebo logické mezery mezi nimi vůbec. Stěžejní 
kapitola 4 je naopak zpracovaná velmi pečlivě a čtivě a problematika je zde 
podrobně a názorně vysvětlena. Za povedený považuji i závěr práce.  
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Otázky a připomínky oponenta: 

 Str. 1/kap. 2 „…po aplikaci penicilinu do kultury Staphylococcus aureus pyogenes 
přežije přibližně jeden jedinec z milionu…“ (citovaná práce se zabývá Staph. 
pyogenes) 

 Str. 4/kap. 3 Uvádíte, že „Kvantita vytvořených perzisterů závisí na druhu i kmeni 
bakterie, na stáří kultury, na použitém antibiotiku a jeho koncentraci a i na 
podmínkách kultivace.“ Jak? 

 Lze u perzistorů vysledovat různou míru tolerance k odlišným druhům antibiotik 
např. podle jejich zásahového místa? 

 Co je to mikrofluidní zařízení? Vysvětlete. 
 Který z TA systémů je nejúčinnější v navození perzistence? 
 Jak se s buňkami perzisterů pracuje, pokud je jejich výskyt v populaci tak nízký 

(jak se selektují) a regulace pomocí TA systémů tak citlivá (aby při práci s nimi 
nedošlo k fenotypovému přesmyku zpět)? 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
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