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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…)
Domnívám se, že cílem práce, protože není v práci uveden, bylo získat přehled o
manumycinových antibiotikách, jejich zařazení, struktuře, biologické aktivitě.
Hlavním cílem pravděpodobně bylo získat aktuální informace o biosyntéze
manumycinových antibiotik a technikách uplatňujících se při studiu biosyntetických
drah a následnou možností využití těchto poznatků při přípravě nových látek.
Název práce tak plně nekoresponduje s obsahem práce.
Struktura (členění) práce:
Práce má klasické členění, obsahuje abstrakt a klíčová slova v anglickém a českém
jazyce.
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Spíše ano, s drobnými připomínkami.
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):
Formální úroveň práce je dobrá, obrazová dokumentace i jazyková úroveň kvalitní.
Práce má jen drobné nedostatky např. text na některých stránkách nebyl rovně
vytištěn, což je zvláště patrné na začátku kapitoly 4.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Autor zpracoval téma poněkud obsáhleji než název práce vypovídá a o mutační
analýze píše až v poslední kapitole. Toto ale považuji spíše za pozitivní, protože bez
širšího úvodu by se patrně čtenář v problematice neorientoval. Drobné nedostatky
jsou převážně formálního charakteru a neubírají práci na kvalitě. Oceňuji zejména
její přehlednost a srozumitelnost. Doporučuji práci k obhajobě.
Otázky a připomínky oponenta:
1/ Seznam zkratek není úplný, pro lepší orientaci by bylo dobré řadit zkratky
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abecedně.
2/ Na str.19 je v textu chybný odkaz na obr.1 (mC7N, podjednotku manumycinu),
přivítala bych rovněž podrobnější legendu k obr.6, str.20.
3/ V podkap.6.4. nejsou uvedeny žádné citace, jen odkaz viz kap.5, dále u obr.8
není uvedeno odkud byl převzat.
4/ Mohl by jste podrobněji popsat metodu HTC? Je vhodná i pro analýzu nových
látek z kombinatorní biosyntézy?
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta
výborně
velmi dobře
Podpis školitele/oponenta:
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