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Školitelský posudek na diplomovou práci Bc. Lenky Machové 

Faktory virulence komplexu Trichophyton benhamiae 

Ve své diplomové práci se studentka zabývala studiem potenciálních faktoru virulence u 

skupiny blízce příbuzných patogenních hub. Porovnáním genové exprese a produkce 

volatilních metabolitů u kmenů lépe a hůře se šířících mezi hostiteli se jí podařilo identifikovat 

několik potenciálních faktorů virulence a specifických volatilních látek. Jedním z výsledků 

studie bylo zjištění, že kmeny lépe se šířící na hostiteli investují více energie do produkce 

sekundárních metabolitů a tvorby stresových faktorů než do drah spojených s přijímáním 

potravy. 

Během řešení práce se studentka zdokonalila v širokém spektru metod. Podařilo se ji 

optimalizovat protokol pro přípravu myších kůží a vzorků pro GC-MS analýzu, proces izolace 

RNA a přípravy NGS knihoven. Získané výsledky pote vhodně využila pro navržení nových 

specifických qPCR primerů. Za pomocí optimalizovaných protokolů potom úspěšně 

zanalyzovala cílový set vzorků a získala zajímavé výsledky, které sama vhodně vyhodnotila a 

diskutovala. 

Chtěla bych vyzdvihnout odhodlání se kterým se studentka zhostila práce. Publikací 

zabývajících se řešenou problematikou existuje pouze omezené množství, a navíc špatné 

kvality. Proces optimalizace proto nebyl jednoduchý a studentka se často neměla čeho chytit. 

Během řešení práce postupovala velmi samostatně, systematicky a potřebný čas si dobře 

rozvrhla. 

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

nadstandardní. Studentce se podařilo získat zajímavé výsledky, které budou základem pro 

přípravu kvalitních publikací. Již během svého studia se studentka zapojila do výzkumu a je 

spoluautorkou jednoho článku, který je nyní ve stadiu revizí v prestižním mykologickém 

žurnálu. Během řešení práce studentka získala zkušenosti z několika výzkumných pracovišť, 

například během stáže v Německu a svůj výzkum také aktivně prezentovala na mezinárodních 

konferencích. Bude mi potěšením se studentkou nadále spolupracovat během jejího 

doktorského studia.  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně. 
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