
 Strana 1 

Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Petr Rada 
 

Datum: 1.9.2020 
 

Autor: Michal Havelka 
 

Název práce: Rezistence Trichomonas vaginalis a dalších anaerobních patogenů 
k metrodinazolu. 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem této bakalářské práce je shrnutí dosavadních poznatků o působení 
metrodinazolu na anaerobní parazitické prvoky a jejich rezistenci k této látce. 
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce obsahuje abstrakt v českém a anglickém jazyce, hlavní text a seznam použité 
literatury. Hlavní text je přehledný, rozdělený na šest kapitol. V práci není uvedený 
seznam zkratek. Práce obsahuje tři převzaté a pro potřeby hlavního textu 
pozměněné obrázky. Popisy obrázků nejsou zcela přehledné a obsahují chyby. 
 
 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autor zpracoval úctyhodný počet 148 citací. Použité literární zdroje jsou dostatečné 
a v práci jsou správně citovány. V některých případech ale literární zdroje nejsou 
aktuální. 
 
 
 

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): 
Formální a jazyková úroveň práce je dobrá. V textu je minimum překlepů a pouze 
několik vět se špatným slovosledem (nebo vět, které nedávají smysl). Obrazová 
dokumentace je slabší a zasloužila by si lepší zpracování.  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autor úspěšně zpracoval téma o cytotoxickém účinku metrodinazolu na vybrané 
anaerobní parazitické prvoky a shrnul dosavadní poznatky o jejich rezistenci k této 
látce. Práce je přehledná, čtivá a až na několik nejasností dává text smysl. Obrázky 
by si ale zasloužily lepší a přehlednější grafické zpracování. V jejich popiscích často 
chybí rozepsané zkratky, jejichž význam musí čtenář hledat v hlavním textu. 
K hlavnímu textu bych také uvítal tabulku, kde by byly přehledně seřazené enzymy 
(které se podílejí na aktivaci metrodinazolu) podle jejich elektrochemického 
potenciálu. Co se bohužel autorovi nepovedlo je závěr. V této kapitole obsahuje text 
mnoho faktických chyb a některé věty jsou nečitelné. Např. exprimují se proteiny, 
enzymy a ne jejich kofaktory. Ve stěžejním odstavci je též zmíněno v šesti větách 
šestkrát  slovo faktor. Čtenář tím neví, jestli autor píše o enzymech, jejich 
kofaktorech nebo o jiných látkách jako např. o volných thiolech apod….  
I přes tyto nedostatky celkově hodnotím práci jako velmi zdařilou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
1) Autor hned v první větě úvodu píše, že viry patří mezi organismy. Proč by mu toto 
tvrzení mnozí biologové rozporovali? 
2) V práci jsou uvedené odhady počtu lidí nakažených trichomoniázou podle světové 
zdravotnické organizace (WHO) z roku 2008 a 2012. V případě amébózy z roku 
1997. Opravdu jsou tyto zdroje aktuální? 
3) Autor v textu zmiňuje, že Dientamoeba fragilis a Balstocystis hominis patří mezi 
patogeny. Proč je jejich patogenita tolik diskutována a jak to s ní tedy doopravdy je? 
4) Autor v textu píše, že u trichomonád je thioredoxin reduktáza jak aktivátorem 
metrodinazolu, tak i cílem jeho cytotoxických účinků. V textu by bylo dobré zmínit, 
jakým způsobem se lidský homolog thioredoxin reduktázy dokáže vypořádat 
s přítomností metrodinazolu? Jsou známé některé konkrétní mechanismy 
cytotoxicity metrodinazolu u lidí?    
5) Autor píše, že lék Furazolidon se zdá být nejlepší alternativou k metrodinazolu 
k léčbě trichomoniázy u lidí (jedná se o jeden z již zavedených léků). Jak je to s jeho 
aktuálním používáním? Autor uvádí poslední odkaz na tento lék z roku 2009.  
6) Plánuje autor do budoucna prozkoumat mechanismy rezistence u anaerobních 
parazitických prvoků nějakým obsáhlejším přístupem, např. komparativní 
proteomikou nebo analýzou jejich transkriptomů?  
 
 
 
 
 
 

Jednoznačný návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí 
zveřejněných informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
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Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům, tučně nadepsané rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz odkaz: https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf, zejména části „Pojetí 
a rozsah“ a „Oponentské řízení“. 

 Posudek se odevzdává (zasílá) ve formátu MS WORD v elektronické podobě do 4.9. 2020 na 
e-maily kulikova@natur.cuni.cz  a mikes@natur.cuni.cz (pro účely zveřejnění ve studentském 
informačním systému), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) 
nejpozději v den obhajoby 9.9.2020 osobně, anebo do téhož data na adresu: RNDr. Helena 
Kulíková, Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 
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