
Posudek na bakalářskou práci

 školitelský posudek
 oponentský posudek

Jméno posuzovatele:
Petra Matyska Lišková
Datum:
1.6.2015

Autor:
Václava Jarošová

Název práce:
Tvorba biofilmu u Streptococcus pneumoniae

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Cílem práce bylo shrnout poznatky o tvorbě biofilmu, jeho vlastnostech, metodách 
studia, s důrazem na poznatky o bakterii Streptococcus pneumoniae.

Struktura (členění) práce:

Celkový rozsah práce je 30 stran, práce obsahuje: abstrakt a klíčová slova v českém 
a anglickém jazyce, úvod (1 strana), vlastní text (18 stran) rozčleněný na hlavní 
kapitoly „Biofilm u bakterií“, „Biofilm a antimikrobiální látky“ a „Metody používané pro 
studium biofilmu“, závěr (2 strany) a seznam použité literatury.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Ano. Autorka cituje celkem 122 vesměs původních publikací, z nichž více než 30 je z 
posledních pěti let.

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):

Práce vyhovuje všem formálním požadavkům, je úhledná, obrázky jsou v dobré 
kvalitě, názvy kapitol jsou výstižné. Po jazykové stránce je práce dobrá, obsahuje 
minimum překlepů.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Autorka prokázala, že je schopna pracovat s odbornou literaturou a vypracovat 
rešerši na zadané téma, bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Otázky a připomínky oponenta:

Připomínky:
V textu práce bylo patrné zaujetí autorky zvýšenou rezistencí bakterií v biofilmu k 
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antibiotikům, tato skutečnost byla na mnoha místech znovu opakována. Kapitola, ve 
které měl být tento fenomén vyložen, však trpěla, jako celá práce, povrchností 
sdělení a nedostatečnou podrobností informací. Informace byly nastíněny, ale nebyly 
vysvětleny, rozvedeny: “Struktura biofilmu je určena podmínkami prostředí...” (str. 4 ) 
a “Za podmínek indukujících tvorbu biofilmu u nepohyblivých buněk vzrůstá 
exprese...” (str. 6); ale čtenář se již nedozví, jaké konkrétní podmínky na děje 
působí; “Další signální molekulou zapojenou v regulaci tvorby biofilmu je cyklický 
diguanylát (c-diGMP), jehož koncentrační hladina v buňce je u bakterie P. 
aeruginosa ovlivňována wsp signální dráhou (str. 8)”, ani komentovány: kapitola 
“Rezistence k antimikrobiálním látkám bakterie S. pneumoniae rostoucí v biofilmu” je 
výčtem publikovaných výsledků, ale není zde diskutován mechanizmus účinku 
jednotlivých antimikrobiálních látek, který je v tomto případě zajímavý.
To je škoda, protože je patrné, že autorka přečetla velké množství publikací, bohužel 
informace z nich převzaté nedokázala náležitě předat.

Práce obsahuje řadu nepřesných formulací: “Bakterie se v přírodě vyskytují jako 
buňky planktonní nebo ve vícebuněčných formách jako jsou například kolonie a 
biofilmy” (str. 1). Na str. 6: použitá metoda “konfokální laserové skenovací 
elektronové mikroskopie” byla ve skutečnosti (CLSM = Confocal laser scanning 
microscopy).

Pro obecné pojmenování molekul autoinduktoru QS signalizace homoserin-laktonu 
by bylo vhodnější použít acyl HSL, nikoliv “acetylovaný homoserin-lakton” str. 9), na 
obr. 4 (str. 9) je špatně zkratka “HLS”. 

Cystická fibróza nemá bakteriální etiologii, jak by vyplývalo z věty na str. 7: “Růst ve 
formě biofilmu byl pozorován například u bakterií způsobujících zánět středního 
ucha, oční infekce, zubní kaz, cystickou fibrózu a zánět močových cest.” Zde by se 
také slušelo k nemocem přiřadit agens.

Závěr práce je více shrnutím předchozího textu, autorka nepřipojila svůj názor na 
výsledky publikací, které v práci představila.

Otázky:
1. Jak se nazývají antibiotika, která působí pouze na rostoucí buňky?

2. Mezi faktory virulence se řadí autolysin, jakou má autolysin aktivitu a jakou má 
jeho aktivita funkci?

3. Struktura biofilmu je určena podmínkami prostředí. Za jakých podmínek 
dochází k zahájení tvorby biofilmu, např. pro S. pneumoniae?

4. Bylo zjištěno, že po odstranění extracelulární DNA vzrůstá citlivost k 
antibiotikům a dochází k rozrušování struktury biofilmu (str. 5). O jaká 
antibiotika šlo? Jak si tuto skutečnost vysvětlujete?

5. Jaký má vliv tvorba biofilmu S. p. na patogenitu, když se zvýšená virulence 
buněk odvozených z biofilmu nepotvrdila?

6. Vysvětlete tvrzení: “(Druhý) mechanizmus (pravděpodobnosti vzniku 
onemocnění při tvorbě biofilmu patogenem) je založen na tom, že prostředí 
biofilmu je heterogenní, čímž se zvyšuje pravděpodobnost přežití patogenu”, 
(str. 7).
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7. Jak dochází k “neutralizaci” antimikrobiální látky ve vnějších vrstvách ECM 
(str. 12, jeden z mechanismů zvýšené rezistenci k antibiotikům)?

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta 

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