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Str. 12: Odkaz na dohledový list s plnou cestou ke zdrojům: 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm  
 
Str. 17 a str. 58: Synonymum dihydrokodeinon = hydrokodon  
 
Str. 26: Změna v obrázku č. 5 - odstranění závorky s odkazem na „R. ornithinolytica B6” u 
schématu pro Agrobacterium sp. R89-1 

 

 
 
Obrázek č. 5 – Schéma transkripčních jednotek reportérových plazmidů pRaoGFP a 
pAgroGFP. Červeně jsou ukázána … 

 
 
 
 
 
 
 
 



Str. 26: Změna v obrázku č. 6 (mCherry  GFP) 

 
Obrázek č. 6 – Schematické reprezentace plazmidů pRaoGFP a pAgroGFP. Tyto plazmidové 

mapy byly vytvořeny pomocí webového nástroje Savvy Scalable Vector Graphics Plasmid Map 
(http://www.bioinformatics.org/savvy/). 

 

Str. 53: Odkaz na kapitolu ve větě: „Nadprodukce některých přenašečových molekul byla 
ukázána také v kap. 5.4.”, oprava v textu na: 
Nadprodukce některých přenašečových molekul byla ukázána také v kap. 5.3 (Proteomická 
studie rostoucí kultury Raoultella sp. KDF8). 
 
Str. 53: Odkaz na tabulku ve větě: „Z tabulky č. 4 je patrné, že po této době je hodnota 
fluorescenčního signálu …”, oprava v textu na: 
Z tabulky č. 5  je patrné, že po této době je hodnota fluorescenčního signálu 
 

Str. 54: Popis obrázku č. 8: 
Obrázek č. 8 – Konfokální mikroskopie buněk Agrobacterium sp. R89-1. Levý sloupec ukazuje 

fluorescenční signál DAPI (bakteriální chromozom), střední fluorescenční signál odpovídající fluorescenci sondy 

Dcf_da (produkce ROS). V pravém sloupci je překryv obou signálů. Snímky jsou pořízeny pro dvě nezávislá 

stanovení. 

Str. 55: Popis obrázku č. 9: 
Obrázek č. 9 – Stanovení tvorby peroxidu vodíku v in vitro systému pomocí Amplex® Red 

a) Produkce peroxidu vodíku v závislosti na přítomném kationtu kovu a použitém pufru. (-) indikuje reakci bez 

přítomnosti kovu. Železo v přítomnosti 20 mM Tris pH 8,0 vytváří sraženinu a není tedy možné reakci stanovit 

(černý kruh). b) Účinek reakce katalyzované enzymem XdpB (purifikovaný protein ve výsledné koncentraci 1 

mg/ml) na produkci peroxidu vodíku autooxidací kodeinonu v přítomnosti 10 μM Mn
2+

.  

Str. 61: Odkaz na tabulku ve větě: „Výsledky těchto stanovení jsou přehledně ukázány v 
tabulce č. 4 a č. 5.”, oprava v textu na: 
Výsledky těchto stanovení jsou přehledně ukázány v tabulce č. 5. 
 
Str. 62 - 63: Odkaz na obrázek ve větě: „Jedná se o kodeinonový radikál (ukázán na 
obrázku č. 10 ad 1) a peroxid kodeinonu (Obr. č. 10 ad 2).”, oprava v textu na: 



Jedná se o kodeinonový radikál (ukázán na obrázku č. 12 ad 1) a peroxid kodeinonu (Obr. č. 
12 ad 2). 
 

Str. 64: Věta: „Pozorovaná hodnota neodpovídá předpokladům získaným z protetických 
dat …“, oprava v textu na: 
Pozorovaná hodnota neodpovídá předpokladům získaným z proteomických dat 


