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Posudek na bakalá řskou práci 

 
 
Oponentský posudek 

Jméno posuzovatele:  
Ondřej Gahura 
Datum:  
25.5.2010 

Autor:  
Věra Chvojková 
Název práce:  
Role lipidových raftů při průniku adenylátcyklázového toxinu Bordetella pertussis 
cytoplasmatickou membránou 
 
Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Práce shrnuje dosavadní poznatky o mechanismech průniku adenylátcyklázového 
toxinu patogenní bakterie B. pertussis do buněk hostitele s důrazem na roli lipidových 
raftů. Srovnává mechanismy vstupu do buňky s toxiny jiných bakterií. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce obsahuje všechny části dle standardů. Hlavní text je přehledně členěn do 
logických celků a podkapitol. Poslední část obsahuje nástin projektu pro diplomovou 
práci autorky. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci je citováno téměř 50 převážně původních publikací s rozpětím data vydání 
1980 až 2010. Počet citovaných prací, jejich výběr a pokrytí tématu, stejně jako 
formální stránku citací považuji za vynikající. 
 
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): 
 
Stylistická úroveň textu je velmi vysoká. Stavba vět je jednoduchá, což jednoznačně 
podporuje srozumitelnost. Jednotlivé témata, kapitoly a odstavce jsou řazeny 
v logickém a přehledném sledu. Během čtení jsem nenarazil snad na jediný překlep. 
Obrázky pomáhají čtenáři pochopit popisované mechanismy. Graficky by mohli být 
kvalitnější, nicméně to je zřejmě způsobeno jejich absencí v literatuře. Obr. 2 by mohl 
obsahovat měřítko. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Téma práce je poměrně úzké, může tedy být zpracováno podrobně a vyčerpávajícím 
způsobem. To se autorce jednoznačně podařilo. Klíčovou část textu o molekulární 
podstatě fungování toxinu B. pertussis vhodně uvedla základními informacemi o 
popisovaném mikroorganismu, strukturách cytoplazmatické membrány a zakončila 
srovnáním s podobně fungujícími bakteriálními toxiny. Autorka prokázala schopnost 
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práce s odbornou literaturou a sepsala po všech stránkách zdařilou práci na zadané 
téma. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
1) Jakým způsobem se na patogenitě B. pertussis podílí její další toxiny? 
2) Proč a jakým mechanismem se po uvolnění z aktinového cytoskeletu komplex 

receptor/toxin přesune do membránové mikrodomény? 
3) Jsou známy nějaké signální molekuly, které fungují na podobném principu jako 

toxin B. pertussis, tj. vazba na membránový receptor - (translokace do raftu) - 
zanoření do membrány - aktivace efektoru v cytoplazmě? 

4) Zaujala mě zmínka o „extrakci cholesterolu z buňky.“ Jakou metodou je 
cholesterol z membrán odstraňován a jaký podíl je technicky možno odstranit? 

 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta   

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 


