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Komparativní strukturní analýza povrchových virulentních faktorů Borreliella spp. 
se zaměřením na konzervovanost topologie jejich povrchu 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cíl práce byl zveřejněný na SIS – autor měl zadaný tento úkol: 
 
Úkolem této práce je zhodnocení současných možností "public domain" nástrojů pro 
analýzu proteinové struktury, se zaměřením na evoluční konzervovanost a funkční 
vztahy mezi konzervovanou a dynamickou částí proteinového povrchu. Použitým 
modelem jsou povrchové virulentní faktory, které jsou použité k rutinní serologické 
diagnostice Lymeské borreliózy: OspC, OspA, OspB, OspE, VlsE, BB_K32, BmpA, 
DbpA, varianty. 
 
Autor si pro svojí práci vybral dva z výše zmíněných proteinů – OspC a VlsE. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Standardní, z pohledu školitele plně vyhovující. Obsahuje navíc vlastní analýzu dat, 
včetně grafických výstupů a použitého kódu. 
Autor používal pro psaní webový LaTex editační nástroj Overleaf, ve kterém si sám 
vypracoval návrh osnovy a bylo možné průběžně (bez verzování) sledovat postup 
práce. Celkem prošla struktura práce čtyřmi zásadní změnami, během kterých jí 
autor dopracoval do velice dobrého konečného tvaru včetně vlastních výsledků ve 
formě obrázků a diagramů.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Ano, autor si aktivně dohledával současné zdroje a zaměřil svou práci též na novou 
nomenklaturu rodu Borreliella. Rešeršní práce je výhradně jeho dílem a byl jsem s ní 
jako školitel velice spokojen.  
 
Citace byly provedené pomocí open-source nástroje Overleaf a paralelně byl použitý 
i další otevřený nástroj Zotero. Následně byly doplněné hypertextovými odkazy 
v textu s použitím Digital Object Identifier (DOI). 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Obsahuje, a to je významným přínosem autora k popisu konzervovanosti 
povrchových struktur rodu Borreliella. Autor použil dva nástroje – starší ConSurf a 
nový 3DPatch, který pochází ze spolupracující laboratoře ÚOCHB AV ČR. Jejich 
vzájemné porovnání v práci je unikátním výsledkem. 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
 
Nadstandardní.  
Autor zvládnul vysokou úroveň vědeckého stylu formulací a argumentace. Během 
práce velice cílevědomě zpracovával primární sekvenční data, komunikoval 
s kolegou ve spolupracující laboratoři. Sám si aktivně zvolil detailní způsob analýzy 
dat a jejich prezentace. Ne vždy dal na rady školitele a prosazoval si svoje řešení. 
To je známkou jeho sebejistoty, která se autorovi bude ve vědeckém prostředí 
rozhodně hodit. 
 
Autor pracoval velice samostatně, grafická podoba práce je výhradně jeho dílem. 
 
Kvalita českého textu je dobrá, ale vyžadovala v průběhu více úprav. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Z pohledu školitele byly cíle jednoznačně splněné vzhledem k původnímu zadání 
bakalářské práce. 
 
Alois Zdrha splnil veškeré mé nároky jako školitele kladené na sepsání bakalářské 
práce. Během roku a půl, kdy na rešerši pracoval prošla práce zásadním vývojem a 
finální tvar je vynikající. Paralelně se účastnil i experimentální práce v laboratoři nad 
rámec výsledků uvedených v této práci. 
 
Práci doporučuji k obhajobě a Aloisi Zdrhovi přeji hodně úspěchů v dalším studiu a 
vědecké práci v budoucnu.  
 
 
Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 

 
 

 


