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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo popsat molekulární mechanismy a regulace chránící bakteriální 
buňky před oxidativním poškozením. Práce je zaměřena především na hlavní 
modelovou bakterii Escherichia coli a v menší míře také na další bakteriální druhy.  
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce má 35 stran. Jsou v ní všechny potřebné kapitoly včetně seznamu zkratek, 
úvodu a závěru.  
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? ANO 
 
Práce čerpá ze 137 prací. Některá tvrzení v práci nejsou opatřena odkazem na 
příslušnou literaturu. Pro bakalářské práce považuji za vhodnější uvádět v seznamu 
literatury plný výčet autorů a odkazy v textu ve formě autor-rok.  
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je psaná poměrně čtivou formou na přijatelné jazykové úrovni, nicméně věty 
jsou mnohdy nepřesně formulovány, takže ve výsledku se musí čtenář nad 
významem mnohých vět zamýšlet. V textu se vyskytují některé anglikanismy 
(hydroxyacid dehydratáza, aconitáza, SODs, upregulace, upstream). Siderofor je 
rodu mužského. Obrazová dokumentace (11 obrázků) je vhodně zvolená, i když 
např. obr. 7 je dost obtížně pochopitelný a možná zbytečný, naproti tomu některé 
jiné kapitoly by si obrázek zasloužily. Číslování téměř všech podkapitol v kapitolách 
1 a 2 je posunuté oproti obsahu. Seznam zkratek je spíše seznamem genů/proteinů 
(nikoliv úplným) a vysvětlením jejich funkcí. Protein MerR je popsán jako „odolnost 
vůči rtuti“. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka popsala ve své práci široké spektrum mechanismů, jimiž se bakterie, 
zejména E. coli, brání proti působení ROS. Pro sepsání práce shromáždila velké 
množství literárních informací. Kvalitu práce snižují četné nejasně formulované věty 
a obraty. Chybí mi zde jednak vůbec definice oxidativního stresu (z některých pasáží 
se zdá, že autorka považuje za oxidativní stres už samotnou přítomnost kyslíku – 
viz. hned první věta abstraktu) a dále možné vnitrobuněčné zdroje ROS (přestože je 
tomuto tématu věnována celá kapitola – pouze podle názvu, o buněčných zdrojích 
ROS se zde vůbec nepíše). Autorka mě příliš nepřesvědčila, že se v dané 
problematice plně orientuje.  
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Připomínky: 
 
Práce obsahuje velké množství nepřesných nebo chybných formulací a tvrzení. Jako 
příklad uvádím: 
 
Při popisu elektronového obalu molekulárního kyslíku na str. 3 autorka píše o 
„kyslíku v základním stavu“ nebo „atmosférickém kyslíku“. 
 
Věta na str. 5: „Escherichia coli kompenzuje ztrátu aktivitou thiolu, což je -SH 
skupina na postranním řetězci aminokyselin, jejíž oxidací vznikají disulfidické 
můstky.“ Nijak nezapadá do okolního textu. 
 
Na str. 6 o H2O2: „Nejedná se v pravém slova smyslu o volný radikál, neboť je 
relativně stabilní.“ Radikál není definován na základě stability, ale na základě 
elektronového obalu. 
 
Enzymy hydroperoxidáza a kataláza jsou volně zaměňovány. 
 

Hodnota 20 mol neudává koncentraci (str. 11)! 
 
Tvrzení na str. 12: „Žádný ze systémů není aktivován fyziologickými hladinami 
superoxidového radikálu a peroxidu vodíku“ je v rozporu s tvrzením na str. 15: 
„Důvodem je produkce endogenního peroxidu vodíku během metabolismu prolinu, a 
tudíž aktivace odpovědi systému OxyR.“ 
 
Str. 12: „OxyR se váže na 4 velké žlaby DNA“ 
 
Str. 13: „…vyčerpávání thiolů v proteomu“ 
 
Str. 13: „Ferroxidázovou aktivitou zpomaluje Fentonovu reakci sekvestrací volného 
železa,…“ 
 
Str. 14: “YaaA předchází oxidativnímu poškození DNA i proteinů snížením 
koncentrace volného železa v buňce tím, že utlumí Fentonovu reakci.“ 
 
Na závěr odstavce popisujícího mechanismus utlumení translace u E. coli (str. 21) je 
čtenář zmaten dovětkem: „Jde o konzervovaný proces napříč celou živočišnou říší. 
Obecná odpověď translačního mechanismu u bakterií zůstává zatím nepochopena.“ 
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K práci mám následující dotazy: 
 
Jakým způsobem ochraňuje glyoxylátový cyklus buňky před oxidativním 
poškozením? Co znamená, že se za podmínek oxidativního stresu „zvyšuje tok 
cyklem na 48%“?  
 
Jaká je podstata zvýšené resistence izoenzymů AcoA a FumC k oxidativnímu 
poškození? 
 
Jak vede zpomalení respirace ke zrychlení tvorby ROS (str. 8)? 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 


