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Cíle práce 

Hlavním cílem práce bylo porovnat pomocí transkripce in vitro transkripční aktivitu 

promotorů závislých na alternativních faktorech sigma B. subtilis v závislosti na koncentraci 

iNTP a dále přítomnosti proteinů YlyA, resp. HelD. Dalším cílem pak bylo sledovat 

transkripci s templáty obsahujícími modifikované NTP. 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO    

Rozsah práce (počet stran): 84 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova?     ANO     

Je uveden seznam zkratek?        ANO, i když není zcela úplný. Např. chybí zkratky 

modifikovaných NTP, které sice uvádí Tab. 7 v kapitole 

4.8.2 v rámci části Materiál a metody, ale ve výsledkové 

části již na ni není ani odkazováno.       

Literární přehled:  

   Odpovídá tématu?    ANO    

   Je napsán srozumitelně?   ANO, i když bych uvítala trochu větší zasazení tématu práce do 

širšího kontextu (v kapitole 1 Úvod) a užší provázanost 

jednotlivých podkapitol přehledu (např. kapitola 2.6 Sporulační 

cyklus). V textu také chybí číselné odkazy na jiné kapitoly práce, 

na které se autor odvolává, což znesnadňuje orientaci v textu. 

   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO     

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

Materiál a metody: 

    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO     

    Kolik metod bylo použito?    Autor si osvojil celou škálu klasických metod molekulární 

biologie i pokročilou metodu transkripce in vitro. 

    Jsou metody srozumitelně popsány?    Spíše ANO, s následujícími připomínkami: 

 V seznamu chemikálií není uvedena chemická čistota látek.  

 Složení některých roztoků je uvedeno v podobě navážky (navíc u solí bez uvedení 

obsahu vody) a ne koncentrace dané látky.  

 U parametrů centrifugace jsou místy zaměňovány pojmy zrychlení a přetížení 

(zrychlení je bezrozměrná jednotka). 

 Dále jsou také zaměňovány pojmy absorbance a optická denzita (viz kapitola 4.7.7 a 

4.7.8). 

 Při popisu provedení metody pomocí komerční sady („kitu“) nejsou vysvětleny 

jednotlivé zkratky (složení) pufrů (PE, EB, P2, N3). 

 U použití kompetentních buněk B. subtilis a E. coli je pouze uvedeno, že byly 

připraveny v laboratoři dle citované literatury. Již není uveden podrobný popis metody 

a kdo buňky skutečně připravoval. 



Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO. Experimenty jsou navrženy velmi logicky a 

podchyceny jsou i všechny kontroly. Provedení je pak 

velmi pečlivé.     

    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO, i když bych uvítala další dokumentaci a 

doplnění v některých kapitolách:   

 5.3 - Nejsou ukázány výsledky pro stanovení optimálního poměru jádra RNAP a 

faktoru F. Poměr čeho (koncentrací?) čísla 1:5 vyjadřují? 

 5.6 - Není uvedeno, na základě čeho byly vybrány geny cotV, cgeA a sspG, které 

spadají pod kontrolu K, a co dané geny kódují.  

    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   

            ANO. Autor pouze v kapitole 5.4 Transkripce in vitro s faktorem G neuvádí, jaká 

koncentrace proteinu YlyA byla použita. Byly zkoušeny různé koncentrace (popř. 

další jiné podmínky) pro zjištění jeho vlivu na transkripční aktivitu?   

Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO 

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO 

 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO 

Diskuze práce o celkové délce 4 stran je rozdělena do 6 podkapitol, kdy každá dílčí část 

výsledků je diskutována zvlášť. Podle mého názoru je to trochu proti smyslu této části 

práce, kde by mělo dojít ke zhodnocení, propojení a interpretaci všech získaných dat 

z nadhledu. 

Závěry (Souhrn) : 

Jsou výstižné?    ANO 

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

Formální úroveň práce je dobrá, obsahuje ale poměrně hodně anglicismů ( dependentní 

geny, iNTP senzitivita) nebo dokonce skloňovaná anglická slova (posun RNAP 

scrunchingem DNA, dokončení engulfmentu spory) i laboratorní hantýrku (spin column byla 

centrifugována, falkonka). Symbol hranatých závorek pro označení koncentrace iNTP 

používá autor jako běžnou součást větné stavby. 

Grafika práce je místy až příliš zhuštěná, což je dáno pozicí a obtékáním textu kolem 

obrázků. Některé obrázky jsou díky špatné tiskové kvalitě hůře čitelné (Obr. 8, 12, 16). 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Autor práce beze sporu prezentuje cenná a robustně získaná data o transkripční aktivitě 

promotorů závislých na alternativních faktorech  pomocí koncentrace iNTP i o transkripci 

na modifikovaných templátech DNA. Z mého pohledu by jen fyzická podoba vlastní 

diplomové práce mohla být méně minimalistická. 

Otázky a připomínky oponenta: 

 Kapitola 2.6/str. 17 – Hlavní regulátor sporulace Spo0A je aktivován nejen senzorovými 

kinázami na povrchu buňky (KinB), ale i v cytoplazmě (KinA). 

1. Čím je možné vysvětlit, že v citované práci Traag et al. 2013a protein YlyA 

v experimentech in vivo ovlivňoval transkripci pozitivně i negativně, zatímco in vitro byl 

jeho efekt vždy pozitivní? Na čem je závislá jeho aktivita? Mohly podmínky transkripce 

in vitro ve Vašich experimentech jeho aktivitu negativně ovlivnit? 

2. Jaký je mechanismus blokování opětovné iniciace transkripce in vitro heparinem? 

3. Jakým mechanismem ovlivňuje koncentrace a druh soli (kationtu) stimulaci transkripce in 

vitro? Jak lze vysvětlit skutečnost, že při 150 mM koncentraci NaCl, která je fyziologická, 



docházelo k relativně nejnižší stimulaci transkripce proteinem YlyA?  
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