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Posudek na bakalářskou práci

LJ ŠKo|ltelský posudek
|! oponentský posudek

Jméno posuzovate|e:
Jtllicha| Čáp
Datum:
4.9.2006

Autor:
Lenka Neubauerová
Název práce:
Evoluce biosyntetických drah sekundárních metaboIitů

X Práce je |iterární reše
Gíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotézaJ

Práce si k|ade za cÍ| shronut dostupné |iterární údaje týkající se evo|uce
biosyntetických drah pro produkci antibiotik

Struktura (č|enění) práce:
Uvod (1 strana)
Literární přeh|ed (11 stran)
Závěr (1 strana)
PouŽitá literatura (4 strany, 54 po|oŽek)

Jsou pouŽité |iterárni zdroje dostatečné a jsou v práci správně citováný
PouŽi|(a) auto(ka) v rešerši re|evantní údaje z |iterárních zdrojů?

Autorka čerpa|a z 54 řádně ocitovaných Iiterárních zdrojů. PřibIiŽně po|ovina
citované |iteratury jsou původní práce, druhou po|ovinu tvoří souhrnné č|ánky a
monografie.

Jsou získané v|astní výs|edky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?

V prácijsou uvedeny příklady biosyntetických drah pro tři skupiny antibiotik. Diskuze
jejich evo|uce moh|a být bud'více rozvedena, nebo moh|o být ve stručnosti uvedeno
více přík|adů; literatura k danému tématu neby|a vyčerpána' U někteých tvrzení
moh|o být podrobněji vysvět|eno, jak doš|i autoři citované práce ke svým závěrům.

Formá|ní Úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň}

Po formá|ní a stylistické stránce je práce uspokojivá, někdy se vyskytují
nesrozumite|né věty a formu|ace' Věty na sebe často nenavazují, neuškodi|o by více
spojovacíchvýrazŮ' Obrazová dokumentace je vhodně zvolena, ikdyŽ moh|a být
bohatší. V citované |iteratuře jsou něko|ikrát nesprávně uvedena jména časopisů.
Latinská jména druhů by mě|a být psána kurzívou i v názvech č|ánků v kapito|e
pouŽitá |iteratura.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Předk|ádaná baka|ářská práce velmi stručně seznamuje čtenáře s antibiotiky, jejich
biosyntézou a moŽnostmi vývoje nových |éčiv a dá|e na něko|ika konkrétních
případech popisuje evoluci genů pro biosyntézu antibiotik' Cí| práce by| sp|něn, i

kdyŽ si mys|ím, Že vzh|edem k zaměření práce mě|o být věnováno více prostoru
samotné evoluci biosyntetických drah pro antibiotika.



/

Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástízveřejněných
informací)

ve|mi dobře dobře
Pod pis škoIite|e/oponenta:
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otázky a připomínky oponenta:

Připomínku mám k názvu práce, kteý je pří|iš obecný a obsah práce mu úp|ně
neodpovídá' Asi mě|o být více čerpáno z původních prací než ze souhrnných
článků'

otázky

Skutečně jsou antibiotika jedněmi z č|ověkem nejdé|e využívaných sekundárních
metaboIitů?

Jakým způsobem je moŽné zjistit, Že by| určítý gen získán horizontá|ním přenosem
genetické informace?


