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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…) 

 
Cílem bakalářské práce je shrnout dosud málo probádanou problematiku antifungální 
rezistence dermatofytů včetně údajů o molekulárním podkladu této rezistence a jejím 
šíření v různých částech světa. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je správně a přehledně členěna do příslušných kapitol dle jednotlivých témat. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Výběr 70 citací je relevantní a aktuální. Práce jsou až na dvě výjimky správně 
citovány.   
Ve výčtu citací chybí práce Zonios & Bennett 2008 (str. 11).   
U dvou citací chybí ročník a rok vydání (Hubka V, Kano R).   
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Zvolené obrázky vhodně doplňují text.   
Tabulky názorně shrnují přehled MIC v závislosti na aminokyselinové substituci v 
enzymu SQLE u dermatofytů a rezistenci různých kmenů dermatofytů na testovaná 
antimykotika v jednotlivých zemích.      
 
Doporučuji drobné jazykové úpravy:     
 
místo hyperemické má být hyperergické   
místo morpholinové má být morfolinové   
místo difůzní má být difúzní   
pojem „tinea incognito“ (v textu opakovaně uveden s k místo c)   
nejednotné používání předložek (např. rezistence na …k…vůči…u terbinafinu)  
nesprávné použití závorek na str. 17   
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 
Předložená rešeršní práce splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci, kladně 
hodnotím příslib autorky rozvinout dané téma a testovat antimykotickou rezistenci na 
terbinafin u dermatofytů vykultivovaných v České republice. Doporučuji přijetí 
bakalářské práce k dalšímu řízení. 
 
 
 

 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 
Práce je poctivě zpracovanou rešerší dosud málo známých poznatků z oblasti 
antimykotické rezistence dermatofytů. Práce poskytuje aktuální popis mechanismu 
rezistence na allylaminová a azolová antimykotika. Překvapivý je vysoký podíl 
rezistentních kmenů u dermatofytů především v Indii, odkud pochází většina citací. 
Autorka přehledně vysvětluje možné příčiny této rezistence, ale i tak by bylo vhodné 
zamyslet se nad otázkou, proč nejsou popsány rezistence v jiných zemích s 
podobnou úrovní hygieny a podobně vysokou koncentrací obyvatel.    
 
Z hlediska klinického mykologa bych uvítala přesnější popis jednotlivých klinických 
forem dermatofytóz (včetně „ tiney incognito“), který by měl by vycházet z 
dermatologické literatury. Ve výčtu antimykotik chybí některá novější azolová 
antimykotika a oxaboroly (i když nejsou předmětem studia rezistence).      
 
Otázky:     
 
• V jakých indikacích a za jakých podmínek lze doporučit testování rezistence 
dermatofytů na jednotlivá antimykotika? Mělo by být toto testování v Evropě 
používáno rutinně?     
 
• Nakolik může být ovlivněn výsledek MIC výběrem testovací metody?   
 
 
 
 
 

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. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
plna verze viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf   

 Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 3. 7. 2020. Podepsaný předejte osobně mně při 
obhajobě, nebo před obhajobou dejte do kastlíku s mým jménem u sekretářky, nebo 
pošlete na adresu: Jana Kulichová, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 01.  

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf

