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Posudek na bakalářskou práci 
 

 oponentský posudek Jméno posuzovatele: RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D. 

Datum: 24.5.2021 

Autor: Klára Charvátová 

Název práce:  
Invaze hostitelské buňky parazitickým prvokem Plasmodium falciparum 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Předložená práce poskytuje informace o invazivním aparátu merozoitů P. 
falciparum, molekulách a mechanismech uplatňujících se v invazi erytrocytu. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna na úvod, 4 obsahové kapitoly a závěr. Obsahuje abstrakt v českém 
a anglickém jazyce a seznam použitých zkratek. 
Zpracované kapitoly: Plasmodium falciparum (obecné informace o systematice, 
životním cyklu, onemocnění, terapie atd.), Obecný náhled na invazi (přehled 
jednotlivých kroků invaze), Invazivní aparát P. falciparum (apikální komplex, 
klouzavý pohyb, povrchové proteiny merozoita), Únik z červené krvinky. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka cituje 131 prací, ze kterých 15 citací tvoří přehledové články (review). Do 
práce jsou zahrnuty i některé nejnovější práce z roku 2020 a 2021. Použité literární 
zdroje jsou dostatečné a namátkovou kontrolou ověřené jako validní primární citace.  
 
 

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 úroveň práce odpovídá strukturou, rozsahem a členěním požadavkům na 
bakalářskou práci. Vytknout lze pouze drobnosti z hlediska formátování textu: u obr. 
2 a 4 nejsou dostatečné okraje, což při pevné vazbě práce může zasáhnout do 
obrázku. Taktéž číslování podkapitol je dobré sjednotit, buď vše bez kurzívy nebo 
s ní. Přehlednosti textu by také pomohlo zarovnání do bloku. Překlepů je na 20 
stranách textu minimum, a přestože jsou někdy v odborných termínech (např. str.13 
parazitorní vakuola, str. 17 myosion A), jejich správné použití na jiném místě v textu 
práce ukazuje, že se jedná skutečně o překlep. Jazyková úroveň je dobrá, 
odpovídající charakteru práce. Některé obraty, vzniklé zřejmě nepřiléhavým 
překladem z angličtiny, by však stálo za to přeformulovat, protože mohou být 
obsahově zavádějící. Např: str. 4. Tyto děti trápí kóma, obtíže s dýcháním, …    
Str. 6 …dohled nad vektorem…, str. 20… jedinci P. falciparum. Několika citacím 
chybí uvedené stránkování. Nicméně celý text je práce je psán srozumitelným 
odborným jazykem a zmiňované drobné nepřesnosti neubírají práci její výpovědní 
hodnotu. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce splnila vytčené cíle a s dostatečnou podrobností pokryla zpracované téma.  
Silnou stránkou práce je její logická struktura, která nechává rozvinou text od 
obecných principů po až detailní přehled jednotlivých proteinů účastnících se invaze 
erytrocytu a jejich jednotlivých domén. Autorka musela obsáhnout poměrně rozsáhlé 
a mnoha publikacemi pokryté téma, neboť výzkum plasmodií a jejich množení 
v erytrocytech je vzhledem k medicínské závažnosti malárie velmi intenzivní od 70. 
let 20. století. Přestože se v přehledových článcích proteiny invazivního aparátu 
plasmodií dají přirovnat k „telefonním seznamům“, autorka dokázala zahrnout 
všechny důležité hráče a doložit jejich funkci a význam primárními citacemi. 
S výhradou úspěšné obhajoby doporučuji tuto práci jako bakalářskou práci 
s ohodnocením výborně. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
1/ Protože je vlastní název práce Invaze hostitelské buňky parazitickým prvokem 
Plasmodium falciparum poněkud širší než její obsah, který se úžeji zabývá 
především invazí merozoita do erytrocytu, můj dotaz směřuje na to, které z proteinů 
a mechanismů aktivních v invazi sdílí merozoit se stádiem sporozoita, který invaduje 
hostitelské hepatocyty v první fázi infekce. 
2/ Autorka na str. 2 uvádí, že Plasmodium má 4 životní stádia: sporozoit, merozoit, 
trofozoit a gametocyt. Nicméně hned o pár řádků níže uvádí, že trofozoit se mění na 
schizonta, str. 5 pozdní schizonti, str. 11 ve stádiu schizonta atd. Otázka: Proč 
nebylo v práci stádium schizonta zahrnuto mezi základní životní stádia a čím se liší 
od trofozoita a merozoita. 
3/ Které z uvedených proteinů podílejících se na vazbě a invazi erytrocytu případně 
hepatocytu jsou momentálně uvažovány jako kandidátní pro tvorbu vakcíny a proč?  
4/ Autorka na str. 16 uvádí, že sekvestrací krvinek na endotel kapilár se parazit 
může ukrýt před imunitním systémem hostitele. Jaký je princip tohoto „úkrytu“? 
 
Děkuji za zodpovězení dotazů a přeji úspěšnou obhajobu bakalářské práce. 
 

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

 výborně    

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
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 24. 5. 2021 
na e-maily lenka.hlubinkova@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 28. 5. 2021 osobně, anebo do téhož data na adresu: 
Lenka Hlubinková, Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 
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