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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cíle práce jsou jasně definovány v abstraktu a úvodu:  

1) zhodnotit výhody, nevýhody a aplikabilitu současných druhových konceptů u 
skupiny dermatofyt 
 2) podat přehled molekulárních metod vhodných k diskriminaci druhů dermatofyt 
na druhové urovni (význam pro rutinní identifikaci v klinických laboratořích) a pro 
studium mezidruhových fylogenetických vztahů  
3) podat přehled molekulárních metod vhodných k typizaci klinicky významných 
druhů dermatofyt na nižší než druhové úrovni (vhodné pro epidemiologické 
šetření) 

Struktura (členění) práce: 
Práce je logicky členěna podle výše uvedených cílů na část zabývajcí se druhovými 
koncepty a molekulárními metodami na druhové a populační úrovni. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorce se povedlo obsáhnout rozsáhlé téma, které se těší širokému zájmu lékařů i 
mykologů, a proto je relevantních literárních zdrojů velké množství. Počet citovaných 
zdrojů přesahující 200 by spíše odpovídal diplomové práci. Žádné důležité zdroje 
studentka neopomněla. Ve formátu některých citací se vyskytují drobné typografické 
chyby, které se vzhledem k velkému počtu citací dají předpokládat. Některé 
časopisy mají chybné zkratky, nebo tečka následuje i za nezkrácenou částí názvu. 
Pro diplomovou práci silně doporučuji používat manažer citací, který podobným 
drobným chybám předejde. 
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): 
Jazyková i stylistická úroveň práce je dobrá, část dat je prezentována formou 
tabulek, obrazová dokumentace nebyla vzhledem k tématu práce nutná. Na několika 
místech jsou chybně uvedena druhová epiteta (např. quinkeanum namísto 
quinckeanum, nebo schoenlenii namísto schoenleinii, aj.). Ne úplně přiláhavé jsou 
názvy Tabulek 1 a 2. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce splnila stanovené cíle a pokryla rozsáhlé a nelehké téma. Navzdory 
nejednotným názorovým proudům v taxonomii dermatofyt se autorce povedlo práci 
napsat tak, že působí komplexně. Navíc byla práce vypracována s dostatečným 
předstihem a bylo dostatek času pro dialog nad problematickými částmi. 
Nelze opominout hluboký zájem autorky o řešenou problematiku. I když práce 
neobsahuje praktickou část, autorka si řadu molekulárních metod sama v průběhu 
studia vyzkoušela. Studentka je také autorkou popisu nového druhu rodu 
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Trichophyton izolovaného z klinického materiálu (nyní v recenzi), čímž prokázala, že 
je schopná práce s těmito organismy a nadstandardně se tak připravila na 
navazující diplomovou práci. Vzhledem k velkému zájmu kliniků o současné změny 
v taxonomii dermatofyt a molekulární metody vhodné k jejich identifikaci, projevil 
časopis Klinická Mikrobiologie a Infekční Lékařství ještě před dopsáním práce zájem 
část bakalářské práce opublikovat. Práce tak bude přínosná nejen pro autorku jako 
teoretická příprava na diplomovou práci, ale také pro mnohé další, kteří se 
problematikou dermatofyt zabývají. 
Otázky a připomínky školitele: 
Proč zmiňuje autorka v záhlaví tabulky 1 druh T. ajelloi? Vhodnější název tabulky 2 
by byl "Přehled studií používajících metodu PCR-RFLP k determinaci druhů 
dermatofyt". Rozlišovací schopnost metody nezávisí na amplifikačních primerech, 
jak se píše v záhlaví tabulky. 
 
Proč je nutný odlišný přístup k taxonomii geofilních dermatofyt a patogenních 
dermatofyt? Pokud autorka uvádí polyfázický koncept jako nejvhodnější druhový 
koncept, které komponenty by měl obsahovat polyfázický koncept u dermatofyt 
zoofilních a antropofilních, a které naproti tomu u geofilních? 
 
Přestože jsou dermatofyta velmi významné organismy z hlediska lidského zdraví a 
léčba infekcí si údajně vyžádá až miliardu USD ročně, je taxonomie této skupiny 
velmi pozadu v porovnání s rody jako Aspergillus, Penicillium, Fusarium, a jinými 
často i málo významnými rody. Chybí např. rozsáhlejší multigenové studie, nejsou 
typizační schémata pro některé významné patogenní druhy, přestože jsou známy 
genomy několika druhů už řadu let. Jaké mohou být důvody tohoto zaostávání a 
používání obsolentních metod? 
 
Křížící experimenty hrají zásadní roli v taxonomii dermatofyt. Jaké molekulární 
metody jsou nejvhodnější k potvrzení, že skutečně došlo k rekombinaci mezi 
mateřskými izoláty? 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele: 
 
 

 


