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Posudek na bakalářskou práci 
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Autor: Markéta Petrů 
Název práce: 
Manipulace intracelulárních patogenů s buněčným transportem hostitelské buňky. 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Autorka se zaměřila na studium manipulace intracelulárních parazitů s vezikulárním 
transportem hostitelské buňky. Práce je nejvíce upřena na prokaryotické patogeny, 
kteří takovýto aparát nemají, a proto musí používat často originální způsoby 
manipulace. Jedním z nich je i miméze SNARE proteinů, které je v závěru práce 
věnována celá kapitola. 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je logicky a přehledně členěna. Seznámí čtenáře jak s vezikulárním 
transportem a vybranými patogeny obecně, tak posléze i s konkrétními příklady 
interakcí. Součástí práce je i seznam použitých zkratek.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Ano. Autorka se v textu odkazuje na zhruba 85 vědeckých publikací, převážně 
primárních vědeckých prací. Jsou správně citovány a v jednotném formátu. 
Nejednotnost je pouze v řazení prací od stejných autorů dle roku vydání publikace 
(např. autoři Rockey, Roy, Sinai). Jediná větší výtka se týká obecných kapitol o 
T.cruzi a chlamydiích, kde je informace převzatá vždy pouze z jednoho souborného 
článku. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce obsahuje vlastní výsledky. Jde o předběžnou charakteristiku eukaryotického 
SNARE proteinu, který byl nalezen v genomu Legionella pneumophila v laboratoři 
školitele. Výsledky jsou správně zhodnoceny i diskutovány.  
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Jazyková úroveň je velmi dobrá. Text je čtivý. Informace v něm je srozumitelná, 
přitom často detailní. Jako velké plus vidím především popis klíčových experimentů 
z citovaných prací. Kvalita obrázků není nikterak oslnivá. Většina, včetně jednoho 
černobílého, působí rozpitým dojmem. Obrázky v sobě obsahují anglický text, který 
často není v popisu obrázku vysvětlen. Práce obsahuje několik překlepů a 
jazykových chyb. Také se v ní občas vyskytují zřejmě chyby z nepozornosti: Na 
stránkách 23-25 se pravidelně střídají zkratky PV a LV, přičemž jde zřejmě o totéž. 
Chybí popis části obrázku 2. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce se mi jeví jako zdařilá. Autorka dokázala, že umí pracovat s anglickou 
literaturou. Orientaci v tématice dokládá v závěru formulovaná hypotéza o 
redundanci funkce efektorových proteinů u parazitů se širokou škálou hostitelů.  
Práci hodnotím známkou výborně. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 

1. Práce obsahuje zvláštní kapitolu věnovanou mimézi SNARE proteinů 
bakteriemi. Je něco známo o využití SNARE proteinů pro ovlivnění 
vezikulárního transportu hostitelů eukaryotními parazity? Tedy těmi, kteří 
geny pro SNARE proteiny obsahují a nemají za potřebí získávat je složitě 
horizontálním genovým transferem.  

2. Ve vlastních výsledcích je uvedeno, že 80% HELA buněk exprimujících 
LpSNARE  vykazuje tzv. membrane blebbing typický pro apoptózu. Jde o 
nějaký dlouhodobě pozorovatelný fenotyp? Byl použit nějaký inducibilní 
systém pro expresi LpSNARE? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí zveřejněných 
informací) 
 

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

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail mikes@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: RNDr. Libor Mikeš, Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 
Praha 2 

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla
mailto:mikes@natur.cuni.cz

