
Oponentský posudek: 

 

Diplomová práce Bc. Anny Šipkové s názvem Antiparazitický a antimykotický účinek 

různých chelátorů železa.  

 

 Práce má 77 stran a její členění a struktura odpovídá požadavkům na diplomové práce. 

Práce obsahuje také požadované formální náležitosti včetně anglického abstraktu, klíčových slov 

a seznamu zkratek.  

Cíle práce jsou poměrně ambiciózní a zahrnují tři dílčí záměry: 

1. Experimentálně porovnat účinnost jednotlivých modifikovaných chelátorů a zjistit, jak se 

jednotlivé komponenty v modifikovaném komplexu podílejí na potenci těchto látek. 

2. Popsat mechanismus účinku vybraných modifikovaných chelátorů.  

3. Zjistit účinek halicinu u parazitických protist a porovnat účinek halicinu s jeho modifikovanou 

formou. 

 

Literární přehled odpovídá tématu práce a je napsán srozumitelně. Vzhledem k zaměření 

práce je pojat tematicky poměrně obšírně, avšak ne vždy s patřičnou hloubkou informací 

k příslušnému tématu. To je však částečně pochopitelné vzhledem k šíři problematiky, kterou se 

práce zabývá. Autorka se tak v literárním přehledu věnuje jak popisu fungování chelátorů železa 

a mechanismu příjmu železa do buňky, tak i popisům životních cyklů a metabolismu relevantních 

parazitických organismů. Literární přehled ve své závěrečné části obsahuje i kapitolu o léčbě 

parazitárních a mykotických infekcí. Z výše uvedeného je patrné, že každé z témat zmíněných 

v literárním přehledu by vydalo na samostatnou dlouhou kapitolu. Avšak i přes tyto výhrady 

literární přehled uvede čtenáře do studované problematiky. Z věcného pohledu mi však vadí, že 

autorka žel nepracovala s literaturou úplně pečlivě, takže literární přehled zbytečně snižuje úroveň 

práce. Je to samozřejmě dáno částečně i tím, do jaké šíře chtěla autorka zajít: od chemie chelátorů 

a mechanismů jejich fungování, přes metabolické dráhy a životní cykly testovaných organismů, 

až k projevům, které tyto patogeny způsobují v hostiteli. To však vedlo k jisté nevyváženosti 

autorčina textu. Autorka je často příliš povrchní, někde rozvíjí detaily do zbytečných podrobností 

nebo naopak do pouhého výčtu vlastností bez hlubšího propojení (viz. např. kapitoly týkající se 

patogenních hub).   

 Literární zdroje jsou správně citovány, přičemž práce obsahuje téměř 150 citací. Kladně 

hodnotím to, že autorka neváhala citovat i historické práce k Fentonově resp. Haber-Weissově 

reakci. Jako výtku naopak musím zmínit to, že autorka nevyznačila příliš pečlivě sekundární 

prameny. Odhadem chybí označení u minimálně 18 prací, přičemž mnohé z nich jsou i bez 

zevrubnějšího prozkoumání jasné přehledové články (z časopisů např. Curr. Opin. Microbiol., 

Annu. Rev. Genet., Trends Microbiol.). V případě čerpání informací z přehledových článků (což 

je u takto široce koncipovaného literárního přehledu nezbytné) by rozhodně bylo vhodné použít 

co nejnovější články, celkem je v práci citováno pouze 9 článků z posledních tří let. 

 Kapitola materiál a metody je popsána poměrně podrobně a obsahuje popis všech 

použitých metod. Metody jsou srozumitelně popsány, doplněny konkrétními pracovními postupy 

včetně přepočtů ředění. Osobně bych preferoval méně podrobný popis metod formou protokolů, 

v případě diplomové práce je však podrobnější popis z didaktického pohledu rozumnou volbou. 

 Experimentální část práce obsahuje krátké komentáře týkající se cílů experimentů, přičemž  

zdokumentované výsledky poskytují dostatečné podklady k získání odpovědí na zadané otázky. 



Na výsledkovou část navazuje kapitola Diskuze, která je velmi čtivá, jasná a pěkně logicky 

strukturovaná. Za tuto část práce autorka rozhodně zaslouží pochvalu.  

  

 

Otázky: 

Proč je hlavním zdrojem energie u procyklických forem T. brucei metabolismus prolinu? Je to 

dáno jeho dostupností či jinými faktory? 

 

Jak je regulována polysacharidová kapsule u C. neoformans? 

 

Jak fungují mechanismy rezistence u mikrobiálních biofilmů a lze předpokládat, že chelátory 

železa budou fungovat i v těchto případech? 

 

 

Komentáře: 

 

seznam zkratek doporučuji koncipovat logicky jednotně, tzn. pokud se jedná o anglickou zkratku, 

uvést nejdřív anglické termíny a až následně český překlad 

 

obrázky by si zasloužili větší velikost (např. obr. 1) či alespoň velikost textu (např. obr. 5) 

 

„titánovým“ buňkám kvasinky C. neoformans by slušel český název titánské (= obří) buňky 

 

pozor, optická denzita není totéž co absorbance (kap. 3.4.2) 

 

v kapitole 3 (Materiál a metody) doporučuji sjednotit návody na přípravu kultivačních médií a 

roztoků, někde jsou uváděny navážky, jinde finální koncentrace jednotlivých součástí 

 

 

Závěr: 

 

Předložená práce Bc. Anny Šipkové splňuje všechny požadavky kladené na diplomové 

práce. Autorka si stanovila velmi ambiciózní cíle a dokázala, že modifikované formy chelatačních 

látek mají větší vliv na životaschopnost zkoumaných kinetoplastid a patogenních hub v porovnání 

s nemodifikovanými formami. I přesto, že cíl „Popsat mechanismus účinku vybraných 

modifikovaných chelátorů“ je v rámci diplomové práce v podstatě nesplnitelný, autorka potvrdila 

předpoklad, že modifikované chelátory ovlivňují jak energetický metabolismus mitochondrií, tak 

mají efekt na membránový potenciál a permeabilitu membrán. Domnívám se tedy, že cíle práce 

byly rozhodně splněny, a proto práci vřele doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze, 27.5.2021    

 

 

        Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. 


