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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 je seznámit čtenáře se škálou alternativních faktorů sigma bakterie 
Bacillus subtilis, s podmínkami, za kterých se tyto faktory účastní transkripce, a 
způsoby regulace jejich aktivity. 
 
Struktura (členění) práce: 
Abstrakt 
Úvod 
Vlastní literární přehled – kapitoly věnované jednotlivým faktorům sigma 
Závěr 
Seznam literatury 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil autor v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Ano 
 
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): 
Jazyková úroveň práce je velmi dobrá. Text obsahuje minimum gramatických chyb, 
autor se však místy neubránil anglicky znějícímu slovosledu („V mutantech fin 
postrádajících nedochází k plnému utlumení transkripce …“ str. 15) či otrockým 
překladům slovních spojení jako „bylo předpokládáno“ místo české formy 
„předpokládalo se“ (str. 10), či „generální stresové proteiny“ (str. 6). V textu se také 
často vyskytují typografické chyby (užívání pomlčky či spojovníku místo znaménka 
mínus, chybějící mezery mezi číslem a značkou jednotky, používání anglických 
uvozovek místo českých aj.) Obrazová dokumentace je pěkná a vhodně doplňuje 
text, avšak popisky některých obrázků by mohly být lepší (chyby, nepřesnosti).  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autor nepochybně splnil vytyčené cíle práce a poskytl výčet alternativních faktorů 
sigma a faktů, které jsou o nich známé, z velice hojného množství literárních zdrojů, 
což hodnotím velmi kladně. Jako negativum hodnotím nepřesnosti vyjadřování, které 
ztěžují orientaci v popisovaném procesu, zvláště při přechodech mezi úrovní genů, 
mRNA a proteinů („… faktory kódují…“ str. 12, „Dalším proteinem… je CsfB, 
kterému předchází σF dependentní promotor“ str. 15, „Gen sigY naopak negativně 
reguluje translaci…“ str. 21), či slučování regulace přepisu daného sigma faktoru a 
jím regulovaného přepisu genů do jednoho odstavce.  
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Otázky a připomínky oponenta: 
Sjednotila bych užívání fonetizovaných názvů enzymů v celé práci (polymeráza, 
kinasa). 
 
V seznamu zkratek chybí některé zkratky nevysvětlené v textu (ppGpp, str. 1). YFP 
je zkratka pro žlutý fluorescenční protein, ne žlutý fosforeskující protein (str. 8). 
 
Dávejte si pozor, na jaké úrovni se při psaní pohybujete (DNA vs. protein), a na příliš 
obecná tvrzení typu „mutantní kmen bez schopnosti fosforylace“ (str. 8), když máte 
na mysli pravděpodobně pouze kmen, ve kterém nedochází k fosforylaci jen určitého 
proteinu v regulační kaskádě daného faktoru σ (mutace S59A v proteinu RsbS a 
T171A v proteinu RsbRA, Gaidenko & Price 2014). 
 
 
Otázky 
Ve své práci píšete, že sporulace u B. subtilis je závislá na množství energie 
v buňce. Konkrétně uvádíte nutnost vazby ATP na C-konec proteázy SpoIVFB pro 
správné štěpení pro-σK faktoru v mateřské buňce. Ovlivňuje koncentrace ATP, popř. 
poměr ATP:ADP, také některý ze sigma faktorů ve vznikající spoře? Pokud ano, tak 
jak? 
 
Píšete, že funkce faktoru σZ v buňce zůstává nejasná, přitom uvádíte, že byly 
nalezeny 3 geny, které jsou jím ovlivňovány. Které geny to jsou a co kódují? 
Poslední Vámi citovaný článek týkající se tohoto faktoru je z roku 2003. Opravdu se 
za posledních téměř 11 let nezjistilo, po jakém vnějším podnětu dochází k syntéze 
faktoru σZ, který transkripční faktor řídí jeho přepis a jaká je funkce genů, jejichž 
přepis je závislý na faktoru σZ? 
 
Na straně 2 jste zaměnil pojmy sestřih (splicing) a proteolytické štěpení (proteolytic 
cleavage). V případě, kdy je jeden protein štěpen druhým, se jedná o štěpení. 
S jakými molekulami je pojem sestřih normálně spojován? Vyskytuje se tento pojem 
i v souvislosti s proteiny, popř. jakými? 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
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