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Školitelský posudek na diplomovou práci Bc. Štěpánky Žárové 

Dermatofyty izolované ze srsti volně žijících hlodavců 

Studentka se ve své práci zabývala izolací a charakterizací hub ze skupiny dermatofytů ze srsti 

volně žijících hlodavců. Během řešení práce samostatně navázala spolupráci s kolegy z katedry 

zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity a s jejich pomocí 

získala vzorky z desítky volně žijících hlodavců. Studentce se podařilo úspěšně optimalizovat 

metodu sběru a izolace dermatofyt a vy-izolovat a charakterizovat 30 izolátů dermatofyt 

zahrnujících i několik nových druhů. Zcela nad rámec práce se studentka pokusila navodit 

tvorbu pohlavního stádia u většiny izolátů, stejně tak se pustila do výzkumu enzymatické 

aktivity, umožňující posoudit ekologický potenciál jednotlivých kmenů. Výsledky práce potom 

vhodně zasadila do kontextu dříve publikovaných studií. Tato práce tak mimo jiné ukázala, že 

ačkoli jsou hlodavci jsou v literatuře často zmiňovány jako rezervoáry některých klinicky 

významných druhů, je možné, že hostí unikátní spektrum dermatofyt, které jsou v klinických 

datech přítomné pouze okrajové. 

Během práce si studentka osvojila velkou škálu vhodně zvolených metod, zahrnující různé 

mikrobiologické techniky, práci s infekčním materiálem a enzymatickými testy, molekulární i 

morfologickou charakterizaci kmenů. Kromě toho si také vyzkoušela přípravu NGS knihoven a 

práci s databázemi enviromentálních dat, jejichž výsledky se studentka rozhodla do diplomové 

práce nezařadit. 

Na tomto místě bych chtěla ocenit velmi pečlivý a systematický a samostatný přistup 

studentky. Během řešení přehledně ukládala všechna svá primární data na sdílený disk (mimo 

jiné také ve formě přehledových tabulek), což umožnilo lepší spolupráci zejména v době mé 

nepřítomnosti. Ačkoli se mnou studentka často diskutovala pokroky své práce, vždy za mnou 

přišla už s návrhy řešení daného problému a mým úkolem bylo vždy jen tato řešení 

odsouhlasit, což svědčí o její mimořádné samostatnosti. 

Diplomová práci významně posunula znalosti o tématu a jako celek ji považuji za vysoce 

nadstandardní. Výsledky práce jsou zajímavé, dají vzniknout hned několika vysoce kvalitním 

publikacím a budou základem pro další výzkum. Chtěla bych znovu vyzvednout 

systematičnost, kterou se studentka práce zhostila a je mi líto, že se rozhodla zatím 

nepokračovat ve vědecké činnosti, pro kterou má zcela jistě předpoklady. Práci doporučuji k 

obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně. 
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