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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…) 
Hlavním cílem práce bylo zpracování hlubšího náhledu do molekulárních/stukturních 
vlastností papain-like cysteinových peptidáz ze skupiny cathepsin L ve vztahu k jejich 
biochemickým vlastnostem (substrátová specifita aj.) a funkcím u vybraných skupin 
parazitů, kde existuje dostatečné množství dat pro tato srovnání. Mělo se jednat především 
o ty z parazitárních enzymů, které mají specifické funkce v invazi, trávení a interakcích 
s hostiteli. Ke škodě výsledné podoby práce autorka tyto cíle nestanovila výslovně v úvodní 
části. 
Struktura (členění) práce: 
Práce má obvyklý rozsah, celkem 27 stran rešeršní části a 5 stran praktické části (bez 
seznamu literatury a abstraktů). Formálně splňuje požadavky kladené na tento typ práce, je 
členěna klasicky (Abstrakty, Úvod, vlastní rešerše a Závěr). 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Seznam literatury obsahuje 57 literárních zdrojů, převážně primárních. Sekundární zdroje 
nejsou zvlášť vyznačeny. Vzhledem k rozsahu literatury na dané téma byly vybrány 
relevantní primární zdroje, za citaci by možná stála některá významnější review na daná 
témata. Seznam citací by zasloužil větší pozornost, formát je v některých případech 
nejednotný a někdy je citace podána nesprávně. Jména autorů jsou nezřídka uváděna 
špatně, tj. s překlepy, např. McGarath v textu a McGrath v seznamu literatury. Clayton et al. 
(str. 12) - chybí rok a citace není v seznamu. Hlubší kritiku přenechávám oponentovi. 
V průběhu psaní jsem na nutnost pečlivého zpracování citací autorku upozorňoval s tím, že 
je to plně na její zodpovědnosti, výsledek však není zdaleka ideální. 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce obsahuje vlastní výsledky. S ohledem na jejich poměrně malý objem jsou patřičně 
získány, zhodnoceny a diskutovány.  
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce je psána ve slovenštině, takže mi pravděpodobně mohly uniknout některé gramatické 
chyby. Nicméně je psána poměrně srozumitelným jazykem. V některých složitějších 
popisných pasážích týkajících se struktury enzymů by určitě zasluhovala bohatší obrazovou 
dokumentaci, která je jinak poměrně chudá (3 obrázky v celé rešeršní části). 
Za největší a zásadní problém práce považuji shrnující kapitolku, kde by autorka ukázala 
vlastní vhled do problematiky a schopnost syntézy. Přestože jsem upozorňoval na tuto 
nutnost s tím, že stávající krátký závěr je jen snůškou obecných, nekonkrétních a de facto 
nicneříkajících vět, nebylo v tomto ohledu podniknuto nic pro nápravu. To výrazně kazí 
celkový dojem z práce, která vyznívá jako soubor informací bez propojujícího prvku. 
Jakkoliv jsou jednotlivé kapitoly týkající se skupin parazitů poměrně slušně zpracovány a i 
z diskusí s autorkou mám pocit, že problematice rozumí, to, co mělo být „zlatým hřebem“, 
v práci chybí. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Byť Tereza projevila značnou samostatnost ve vyhledávání a porozumění vybrané literatury, 
za což ji mohu pochválit, frekvence konzultací byla velmi nízká a termíny neustále 
posouvány, což se jednoznačně projevilo na výsledku. Domnívám se, že zdaleka nevyužila 
svůj potenciál a doufám, že v průběhu diplomové práce dojde k výraznému zlepšení v 
přístupu. 
Přes výše uvedené výtky se domnívám, že autorka cíle práce splnila a doporučuji ji 
k obhajobě. 
Otázky a připomínky oponenta: 
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 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 


