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Posudek na bakalářskou práci 
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Jméno posuzovatele: Jan Mach 
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Autor: Marie Zelená 
 
Název práce: 
Syntéza železo-sirných center u anaerobních protist 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem předkládané práce je popis dráhy pro syntézu železo-sirných center v 
redukovaných organelách odvozených od mitochondrií u anaerobních protist. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Struktura práce je standardní, sestávající z obsahu, úvodu, vlastní statě, závěru a 
seznamu literatury. 
Ke struktuře mám dvě drobné výtky: 
1) nikde není explicitně uveden cíl práce 
2) u kapitoly 4.2 Microsporidia nerozumím, proč si organizmy v této kapitole 
zmiňované, nezasloužili podkapitoly, jako je to u ostatních organizmů v celé práci. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci bylo použito přes 100 relevantních a správně použitých článků, včetně velmi 
recentních. Bohužel seznam literatury trpí mnoha klasickými chybami (latinské 
názvy organizmů nejsou italikem, nejednotné formátování jmen, někdy uváděný 
vydavatel jindy nikoliv, ...) 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Neobsahuje 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Jazyková úroveň je dobrá, pouze s několika překlepy. Pozor by si měla dát autorka 
na používání zkrácených názvů organizmů, pokud nebyly již předtím použity v celé 
délce. Grafika je na dobré úrovni, mohlo by být použito více obrazové dokumentace. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
V práci byly pěkně a názorně nastíněny využívané dráhy syntézy železo-sirných 
center u modelových organizmů. Dále byly tyto dráhy představeny u širokého 
spektra anaerobních organizmů a bylo poukázáno na odlišnosti od zmíněných 
modelových organizmů. Spolu s výčtem variant železo-sirných drah, je u každého 
organizmu uvedena i forma mitochondrie kterou obsahuje. 
Celkově práci hodnotím jako formálně zdařilou, splňující všechny nároky na 
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výbornou bakalářskou práci. Je škoda, že se autorka v závěru (nad rámec 
standardní bakalářské práce) nepustila do trochu obsáhlejší diskuze, která by se 
vyloženě do tohoto tématu hodila. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Orientaci v problematice by značně napomohlo vytvoření tabulky všech zmíněných 
organizmů s vyznačením, které proteiny dráhy skládání Fe-S center se u nich 
vyskytují a také nástin fylogenetického stromu s vyznačením v práci zmíněných 
skupin organizmů. 
 
Bylo by možné stručně shrnout poslední experimentálně ověřené informace o 
sporné funkci frataxinu, o kterém se na několika místech v práci studentka zmiňuje? 
 
Má autorka nějakou teorii, proč je u většiny organizmů proces získávání síry pro 
tvorbu Fe-S center lokalizován do mitochondrie, či její redukované formy? 
 
Autorka píše, že microsporidie nemají dráhu pro syntézu [4Fe-4S] center v 
mitosomu, mohou se tedy bez těchto center v mitosomu úplně obejít, nebo mají 
jinou, dosud neobjevenou alternativní dráhu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednoznačný návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí 
zveřejněných informací) 
 

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

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům, tučně nadepsané rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz odkaz: https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2016-pravidla.pdf zejména části „Pojetí a 
rozsah“ a „Oponentské řízení“. 

 Posudek se odevzdává (zasílá) ve formátu pdf v elektronické podobě do 28. 5. 2018 na e-
mail kulikova@natur.cuni.cz (pro účely zveřejnění ve studentském informačním systému), a 
dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) nejpozději v den obhajoby 1. 
6. 2018 osobně nebo do téhož data na adresu: RNDr. Libor Mikeš, Katedra parazitologie PřF 
UK, Viničná 7, 128 43 Praha 2 


