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Název práce: 
 Faktory virulence u kvasinky Cryptococcus neoformans 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce je shrnout dosavadní poznatky o faktorech, které ovlivňují virulenci 
kvasinky C. neoformans. 
 
 

Struktura (členění) práce:  
 
Vlastní text práce má 23 stran bez seznamu literatury, je členěna do 4 kapitol: 1. 
Úvod (2str.), 2. Životní cyklus (4str.), 3. Faktory virulence a její podkapitoly (11stran), 
4. Závěr 4,5 stránky!!! Členění je logické.  
 
Problém spatřuji pouze v tom, že kapitola Závěr je nepřiměřeně dlouhá – na závěr 
z 15 stran textu potřebuje autor 4 a půl strany. Po přečtení je ale zřejmé, že se 
obsahově nejedná o závěr, ale o diskusi. Závěr jako takový chybí. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?  
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autor cituje kolem 150ti prací, převážně primární literatury, které jsou správně 
citovány. Téma je nicméně velmi dobře pokryto literaturou souhrnnou a nabízí se 
otázka, zda bylo ve skutečnosti opravdu čerpáno z primární literatury, či se jedná o 
citace převzaté z review. V několika málo případech je převzatá citace označena.  
 
 

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 obsahuje pouze dva obrázky v kapitole 2 a jeden v kapitole 3. Myslím, že by 
bylo dobré mít i obrázek daného organismu, jeho stěny, titánských buněk a dalších 
popisovaných fenotypů. Text je celkově srozumitelný, místy se ale autor opakuje a 
někde nejsou zmíněné geny dány do jasné souvislosti se zbytkem textu. Některé 
formulace nejsou přesné, případně jsou nejasné. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autor pěkně shrnul hlavní faktory virulence u kvasinky C. neoformans. Popis jejich 
regulačních mechanismů a v nich zapojených signálních drah a jejich vzájemné 
propojení už tak dobrý není, hlavně díky některým nepřesným a nejasným 
formulacím. Největší problém práce spatřuji v absenci ucelenější části, ze které by 
bylo patrné, že autor čerpal z detailního studia primární literatury. Většina informací 
je k nalezení v existující souhrnné literatuře, ostatní informace jsou potom na úrovni 
jedné až dvou vět, které nejdou informačně nad rámec toho, co se člověk dočte 
v abstraktu. To je zřejmě dáno tím, že je práce zadána na téma, které je poměrně 
široké a bohatě pokryté v souhrnné literatuře a tudíž neposkytuje dostatečný prostor 
pro detailnější popis dílčí problematiky v práci o požadovaném rozsahu. Práci 
doporučuji k obhajobě. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Str3.: Autor píše, že: „Životní cyklus C. neoformans zahrnuje asexuální stadium pučící 
kvasinky a sexuální stadia,…….“ A na konci téhož odstavce: „Unisexuální 
rozmnožování zahrnuje i haploidní pučení.“ Haploidní pučení, jako způsob unisexuální 
rozmnožování, je zmiňováno i v popisku obrázku 1.  

Otázka: Jaký je rozdíl mezi pohlavním a nepohlavním rozmnožováním? Je pučení 
pohlavní rozmnožování? 
 
Str6.: Jakým způsobem ovlivňuje míra exprese ZNF2 neurotropismus? Mohl by 
autor rozvést tuto zmínku, kterou má v textu? 
 
Str7.: V úvodu kapitoly 3 – faktory virulence, se nejdříve dozvíme, co faktorem 
virulence není (buněčná stěna) a až následně, co faktorem virulence je. Myslím, že 
by bylo vhodné pořadí obrátit. 
 
Str8.: Je interakce kalcineurinu s transkripčním faktorem Crz1 přímá či nikoliv? Co je 
to kalcineurin? 
 
Str9.: Mohl by autor více rozvést roli Sch9 nad rámec sdělení: „Sch9 se zdá regulovat 
expresi řady genů důležitých v odpovědi na zvýšenou teplotu přímo i pomocí regulace 
exprese HSF1 a/nebo posttranslační regulace Hsf1.“  
 
Str12.: Jak si autor vysvětluje zvýšenou expresi transportérů hexóz a dalších genů 
metabolismu uhlíku při oxidativním stresu? 
 
Str16.: Zaujalo mě odvrhování viskózních polysacharidů. Jak k tomu dochází a co 
přesně se odvrhuje? Je to „aktivní“ děj? Děje se pouze v nervové soustavě, nebo i 
jinde? 
 
Kapitola Závěr: Nejedná se o závěr, ale o diskusi s řadou nových informací, které 
výše v textu nejsou. Diskuse je v celku povedená, vytkla bych opakující se 
informace, jejich vynecháním by mohla být kompaktnější. 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
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Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 
 

 


