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Práce Bc. Zuzany Plačkové Se zabyvá identifikací bakteriálních patogenri rodu ]Ýocardia
pomocí sekvenační analyzy DNA. Práce má62 stran včetně pŤíloh aje patŤičně členěna.
Uvod práce je vystižn!,a cíl je jasně definován.
V teoretické práci j sou popsány zák\aďy identifikace bakterií Se zaměŤením na aplikaci
polyfázického pŤístupu u rodu ]Ýocardia, Dále jsou zde srozumitelně vysvětleny principy
molekulárně biologickych metod, které pak autorka používala v rámci experimentální práce -
PCR, sekvenace a bioinformatické nástroje pto Zptacování sekvenačních dat. Autorka čerpala
ze širokého množství pramenri. Seznam citaci obsahuje 48 položek, kde jsou ptevážně
privodní práce a rešerše.
Experimentální část obsahuje popis jednotlivych pracovních postupri a materiálu potŤebného
kjejich rea|izaci. Vysledky jsou shrnuté do 3 tabulek, ve kterych je uvedeno hodnocení na
záklaďě fenotypovych a sekvenačních analyz. Vysledky obou pŤístupti j sou diskutovány
v poslední kapitole.
Celá práce je psána srozumitelně a čtivě bez 4evnych gramatickych nedostatkri a pŤeklep .

Doplřující otá'zkaz
Sekvenační analyza poskytuje často sekvence, které Se neshoduj í zce|a Se sekvencemi
doposud identifikovanych mikroorganismri. Za této situace Se zaÍazení provádí pomocí
bioinformatickych algoritmťr. Ve Vaší práci jste pro zaŤazení sekvencí do taxonomickych
jednotek použila algoritmus 

',neighbor-joining... Jaké jiné algoritmy se běŽně využívají a
myslíte si' že by použití jiné metody mělo vyznamnÝ vliv na zaŤazení vzorkťr s neriplnou
shodou sekvence?

Hodnocení:
Téma práce je zajimavé a aktuální. Cí| zavést metodu pro druhovou klasifikaci neznámych
vzorkti pomocí sekvenační analyzy byl splněn. Tento pŤístup byl aplikován na 27 neznámych
vzorkti rodu IÝocardia. Zpracování diplomové práce vypovídá o autorčině pečlivém pŤístupu k
Ťešení vytyčeného cíle a zároveř o velmi dobrém porozumění dané problematice.
Práci hodnotím jako vybornou a doporučuji k obhajobě.
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