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Název práce: Mechanismy antifungální rezistence u dermatofytů 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Shrnutí dosavadních poznatků o antifungálních rezistencích u dermatofytů, jejich 
molekulárním podkladu a výskytu ve světě. 
Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna na úvodní kapitoly, kde je vysvětlena základní terminologie a metodiky 
testování a také hrubě nastíněny historické souvislosti. Další kapitoly se zabývají 
mechanismy účinku antimykotik a molekulárním podkladem rezistencí k nim. Závěrečná část 
shrnuje poznatky o výskytu rezistencí ve světě. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Použité zdroje jsou relevantní a dostatečné. Citace jsou jednotné, až na několik málo 
výjimek. 

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 několik převzatých obrázků a schémat, které pomáhají v pochopení 
problematiky. Jazyková úroveň je velmi dobrá, překlepů je minimum. Epidemilogická část 
práce by ale zasloužila poutavější pojetí, které by výsledky z různých zemí spíše obecněji 
shrnulo, čímž by se autorka vyhnula mechanickému opakování dat z tabulky 2. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práci považuji za zdařilou a vytyčené cíle byly splněny. Téma práce je velmi aktuální, protože 
rezistence dermatofytů k antimykotikům byly do nedávné doby vzácné. Proto většina 
zásadních studií pochází z posledních let, nebo vycházely v průběhu psaní práce. Musím 
ocenit, že se studentka zvládla zorientovat v chaotické terminologii, datech a postupech. Pro 
testování antifungálních citlivostí u dermatofytů totiž zatím neexistují standardizované 
metodiky a ani nejsou jasně definované hodnoty MIC, od kterých je možné jednotlivé druhy 
považovat za rezistentní. Na dané téma zatím neexistuje souborná práce, která by přehledně 
shrnovala současné znalosti o rezistencích u dermatofytů. Proto nebylo možné se na úvod 
řešení práce v tématu jednoduše zorientovat přečtením práce typu review. 

Navíc musím velmi ocenit, že se studentka v průběhu řešení bakalářské práce stihla 
věnovat laboratorní práci a přípravě diplomové práce na obdobné téma. 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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