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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…) 
 
Cryptococcus neoformans je již přes sto let známá oportunně patogenní kvasinka.  
I přes výrazné prohloubení našich znalostí týkajících se tohoto patogenního 
organizmu, stále nejsou podrobně prozkoumány veškeré mechanizmy ovlivňující 
virulenci a kolonizaci hostitele. Cílem této práce je představit a shrnout současné 
znalosti o faktorech virulence kvasinky C. neoformans. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je sepsána na více než 30 stranách textu, je členěna do pěti kapitol dle 
standardů a obsahuje všechny náležitosti včetně abstraktu a klíčových slov. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Literární zdroje jsou velmi bohaté a správně citované. Velice oceňuji dobře vybrané 
primární literární prameny, nicméně vzhledem k zaměření práce bylo potřeba použít 
a citovat i přehledové články, které vhodně naplňují tematickou šíři studované 
problematiky (a jsou v seznamu literatury vyznačeny). 
 

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 na slušné úrovni. Autor doplnil text několika správně 
popsanými obrázky, které vhodně doplňují psaný text.  
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Jak již bylo popsáno výše, kvasinky rodu Cryptococcus jsou studovány již velmi 
dlouho. I přes výrazný pokrok v odhalování molekulárních mechanismů virulence u 
této patogenní kvasinky, zůstává stále mnoho nejasností a otázek. 
Autor práce, Martin Bauer, se při sepisování své bakalářské práce potýkal se 
značnou fragmentovaností ale i poměrně značnou rozsáhlostí literárních údajů. 
Během práce se ukázalo, že nebude jednoduché vybrat literární zdroje pokrývající 
celé spektrum problematiky virulence. Z těchto důvodů se autorova práce např. jen 
lehce dotýká interakce imunitního systému s tímto patogenem. Nicméně vzhledem 
ke značnému úsilí a pečlivé přípravě vybral autor nakonec podstatné informace 
poskytující poměrně ucelený pohled na faktory virulence C. neoformans. Vzhledem 
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k tomu, že autor prostudoval velké množství literárních pramenů, pokusil se své 
znalosti zúročit zejména v závěrečné části práce. Velmi proto chválím odvahu autora 
pojmout závěr práce jako diskusi, která vhodně zakončuje celkově pěkně pojatou 
literární rešerši o faktorech virulence C. neoformans. 
 
Autor během zpracovávání své bakalářské práce pracoval velmi iniciativně a aktivně 
vyhledával potřebné informace a literární zdroje, naprosto samostatně vymýšlel a 
navrhoval logickou strukturu práce. Velice také oceňuji, že k práci přistupoval vždy s 
velkým zaujetím i nasazením, takže byla radost s ním spolupracovat.  
Předkládaná práce Martina Bauera rozhodně splnila svůj cíl i požadavky na ni 
kladené a dokazuje, že autor se dobře orientuje ve studované problematice a 
dokáže kriticky hodnotit literární údaje. Práci proto rád doporučuji k obhajobě.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 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 (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 
 

 


