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Sekreční systém typu II u gramnegativních bakterií 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem této práce je popsat strukturu, skládání a funkci proteinového membránového 
komplexu sekrečního systému typu II u bakterií a evolučně původní mitochondrie 
protistů. Také si klade za cíl poskytnout příklady substrátů, které jsou tímto 
komplexem transportovány v závislosti na jejich důležitosti pro patogenitu. 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna logicky na úvod, vlastní literární přehled (který je dále členěn na 
logické celky), závěr a seznam literatury. 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka použila k vypracování 109 článků, což je úctyhodné množství, především 
s přihlédnutím na bezchybné použití a jejich správné citace. 
 
 
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): 
 
Obrázků je v textu dostatek na prezentaci popisovaných faktů. Obrázky jsou 
většinou ve výborné kvalitě až na obrázky 1 a 8, které by mohli mít vyšší rozlišení. 
Obrázek 4 by chtělo popsat. Jazyková úroveň je velmi vysoká a vyskytuje se pouze 
minimum překlepů. 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly beze zbytku splněny. 
Tato práce splňuje veškeré požadavky na bakalářskou práci a vysoce je převyšuje. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
Pozor na popisky v obrázku v angličtině, měly by být česky. 
 
Kapitola věnující se substrátům TIISS by mohla být, dle mého názoru, více 
zaměřena na strukturní, případně sekvenční charakteristiku substrátů. Kapitola 
v této formě nepřináší v podstatě žádné informace o TIISS a jeho funkci. 
 
V textu je zmíněna evoluční analýza genů komponent TIISS mitochondrií, myslím že 
by bylo účelné ji ukázat. 
Do jaké míry jsou tyto komponenty podobné s bakteriálními, nemůže se jednat, 
vzhledem k míře redukovanosti komplexu, o konvergenci kanálu? 
 
Funkce GspF není v textu příliš objasněna. Jaká je tedy podle autorky jeho funkce u 
bakterií a může ve vnitřní mitochondriální membráně sám zajišťovat funkci 4 
podjednotek Gsp nacházejících se u bakterií? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednoznačný návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí 
zveřejněných informací) 
 

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

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům, tučně nadepsané rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz odkaz (zkopírujte si do prohlížeče): 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bzkpravidla04112014.pdf, zejména části „Pojetí a 
rozsah“ a „Oponentské řízení“. 

 Posudek se odevzdává (zasílá) ve formátu pdf v elektronické podobě do 4. 6. 2015 na e-mail 
mikes@natur.cuni.cz (pro účely zveřejnění ve studentském informačním systému), a dále 
podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) nejpozději v den obhajoby 9. 6. 
2015 osobně nebo do téhož data na adresu: RNDr. Libor Mikeš, Katedra parazitologie PřF 
UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 
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