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Predkladaná diplomová práca prináša najnovšie poznatky o súčasnej epidemiologickej situácii a výskyte 

zoofilných dermatophytických húb z rodu Trichophyton (T. benhamiae sensu lato), predovšetkým z pohľadu ich 
infekčného potenciálu a virulencie, ktoré tu študuje prostredníctvom transkriptomatiky (na úrovni expresie 
relevantných génov – piatich skupín) a detekcie sekundárnych metabolitov (prchavých látok). Vo všeobecnosti pôsobí 
diplomová práca vecne a zároveň precízne sofistikovane. V úvode načrtáva študovanú problematiku s jasne 
formulovanými cieľmi. V metodickej časti implementuje postupy (medzi inými napr. navrhnutie špecifických primerov, 
optimalizácia ex vivo modelu, príprava vzoriek pre priamu detekciu prchavých látok, atď.) tak aby boli porovnateľné 
s inými svetovými štúdiami, zatiaľ čo vo výsledkovej a diskusnej časti kriticky hodnotí  dosiahnuté výstupy a pohotovo 
ich konfrontuje s prácami podobného zamerania.  Z celkového počtu 193 citovaných prác, je takmer polovica z obdobia 
posledných desiatich rokov, pričom až 20 % predstavujú štúdie nie staršie ako päť rokov. Prakticky všetky použité 
literárne zdroje (až na tri) sú písané v anglickom jazyku a ich správna interpretácia si pri písaní tejto práce naisto 
vyžiadala veľa času. Výsledkom je však veľmi elegantne a logicky spísaný text a ani drobné nedostatky uvedené v 
poznámkach nižšie nepôsobia v textoch obzvlášť rušivo a neznižujú kvalitu predkladanej diplomovej práce.  
Odborne vybrané metodické postupy (výber a príprava kmeňov, RT-qPCR, GC-MS) a relevantné vyhodnotenie 
výstupov (zhluková analýza UPGMA v programe PAST, porovnanie s databázami NCBI -pre gény a NIST- pre prchavé 
látky) viedli k splneniu vytýčených cieľov ako i k unikátnym zisteniam, ktoré budú podkladom pre ďalšie štúdium. Je 
možné, že práve táto práca sa stane základom pre novú etapu výskumu faktorov virulencie dermatofytov, akými sú 
napríklad EasC kataláza a sekundárne metabolity blízke ergotovým alkaloidom alebo adhézne proteíny typu 
hydrofobín HypA.   
K textu v diplomovej práci mám niekoľko formálnych poznámok k prekladaným termínom:   str. 51, „ prerekvizitou“? 
(angl. pre-requisite= predpoklad/podmienka); a skôr navrhnúť alternatívne výrazy pre „headspace vialkách“ str. 55; 
str. 56 „ fold change“, „píky“, „bioassayů” ako aj inde v texte „up/down”-regulácia alebo „knihovna/knihovny“ (angl. 
library/libraries).  
 
Otázky: 
1. Ešte v nedávnej minulosti bolo T. benhamiae považované za súčasť Trichophyton mentagrophytes sensu lato. 

Mohli by ste objasniť a ilustrovať fenotypovú podobnosť a predložiť súčasnú fylogenetickú pozíciu tohoto druhu 
v rámci rodu Trichophyton. 

2. Ako a čím sa odlišuje infekčná fáza od tej saprofytickej v životnom cykle dermatofytov vo vzťahu napr. k ich 
morfogenéze a aký alternatívny živočíšny model in vivo by sa mohol pri štúdiu virulencie húb ešte použiť?  

3. Prečo v oboch v práci prezentovaných modeloch (in vitro aj ex vivo) nebola použitá kultivačná teplota blizka 
teplote 37-39°C? 

4. V kultúrach Trichophyton benhamiae var. luteum je produkovaný žltý pigment. V kultúrach iných  blízkych taxónov 
sú tieto pigmenty červené až rubínové. a) Je známa identita týchto látok? b) Ak nie, ako by ste postupovali pri ich 
izolácii a objasňovaní ich štruktúr. c) Rovnaká otázka platí aj pre neznáme prchavé latky, ktorých štruktúry ste 
v práci navrhli na základe získaných hmotnostných spektier.   

 
 

Po úspešnej prezentácii a zodpovedaní zadaných otázok, navrhujem ohodnotiť diplomovú prácu  
Bc. Lenky Machovej stupňom 1 (výborne). 

 
 

V Tullne, 21.08.2020                                                                 Roman Labuda 


