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Název práce: 

Obecná stresová odpověď u Staphylococcus aureus a její uplatnění při hyperosmo-

tickém stresu. 

x 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 nejnovější poznatky o adaptaci S. aureus na hyperosmo-

tický stres a porovnat úlohu specifických adaptací a obecné stresové odpovědi. Té-

ma bylo vybráno proto, že o úloze obecné stresové odpovědi u S. aureus se dopo-

sud spekuluje a její hlavní role byla doposud spíše viděna v regulaci virulenčních 

faktorů. Nové poznatky ale ukazují i na úlohu v odpovědi na hyperosmotický stress, i 

když právě spojený s virulencí tohoto oportunního patogena. 

 

Struktura (členění) práce: 

Práce má předepsané členění, kde autorka ve třech hlavních kapitolách rešeršně 

shrnula poznatky o odpovědi na hyperosmotický stres, specifika obecně stresové 

odpovědi u S. aureus ve srovnání s modelovým Bacillus subtilis a propojení těchto 

dvou stresových odpovědí u S. aureus. 

 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

Autorka v práci použila 108 citací, které jsou relevantní k tématu práce a jsou správ-

ně citovány. 
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Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky ade-
kvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 

Práce neobsahuje vlastní výsledky. 

 
 

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

Formální úroveň práce je spíše nadprůměrná, autorka práci sepisovala pečlivě a sys-

tematicky, použité obrázky i přesto že jsou převzaté, mají dobrou grafickou úroveň. 

Systematičnost autorky se projevila i v jazykové úrovni, kdy stále vylepšovala formu-

lace, práce neobsahuje gramatické chyby ani překlepy. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 

Cíle práce byly nepochybně splněny, autorka se s nelehkým úkolem vyrovnala 

velice dobře. Dokázala systematicky hodnotit literární zdroje, ve kterých se 

dobře orientovala již po dvou konzultacích. Na tématu započala pracovat již od 

druhého ročníku, což jí pomohlo zvládnout toto nelehké téma, pro které není 

recentní přehledový článek a samotná vědecká komunita není názorově jed-

notná. Nalezla i několik důležitých propojení, které pomohou i při nasměrování 

její diplomové práce. 

 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta: 
 
x výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 


