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Jméno posuzovatele: 
RNDr. Irena Lichá, CSc. 

Datum: 
2.6.2015 

Autor: 
Martin Váchal 

Název práce: 
Fenomén vzniku perzistence u bakterií – vliv toxin-antitoxin systémů 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce byla literární rešerše shrnující příčiny vzniku perzisterů i jejich hypotetické 
strategie přežití, a zaměřit se především TA systémy, kontrolující perzistenci modelového 
organismu Escherichia coli. Důraz je kladen na popis molekulárních mechanismů toxicity a 
její regulaci u TA systému TisB/IstR-1, HipBA, RelBE, MazEF, DinJ-YafQ, MqsRA a GhoST.  
Struktura (členění) práce: 

 
Práce má klasické předepsané členění, cíle práce jsou uvedeny v úvodu. 
Má 34 stran, český a anglický abstrakt, klíčová slova. 
 

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

 
Autor cituje 122 původních článků v časovém rozpětí od roku 1944, kdy byl tento fenomén 
poprvé popsán až do současných prací z letošního roku 2015. Citace jsou správně citovány 
s výjimkou toho nejstaršího, který je velkými písmeny. Citace jsou relevantní k tématu práce 
a i jednotlivým dílčím informacím. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky 
 

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

 
Obrazová dokumentace je v elektronické podobě v dobré reprodukční kvalitě, tištěnou formu 
jsem neviděla. Po jazykové stránce je práce spíše nadprůměrná, i když se student nevyhnul 
obvyklým chybám. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly splněny, autor si poradil s poměrně složitou tématikou, kdy v některých 
pracích byly protichůdné výsledky a názory, navíc téma zdaleka není uzavřené a i mezi 
vědeckou komunitou panují různé názory na vznik a příčinu tohoto fenoménu. 
S vyhledáváním informací začal již na konci druhého ročníku, pracoval samostatně a má 
role školitele byla pouze poradní, při konzultacích jsme diskutovali správnost vybraných 
informací a vymezovali rozsah pokrytí tématu. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  

 
x  výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
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