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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…) 
 
Předmětem rešerše jsou molekulární mechanismy invaze vybraných stádií 
Plasmodium falciparum do hostitelské buňky, jejich přežívání v ní a úniku z ní.  
 

Struktura (členění) práce: 
 
Autorka velmi stručně představuje fenomén intracelulárního parasitismu, průběh 
onemocnění malárií a životní cyklus zástupců rodu Plasmodium. Těžištěm práce 
jsou oddíly popisující stavbu buňky, invazi do hostitelské buňky a modifikace, které 
parazit v této buňce indukuje. Závěrem je stručně popsán mechanismus úniku 
merozoitů z erytrocytu, je zmíněna současná terapie malárie a některé kandidátní 
molekuly parazita studované v této souvislosti. V kapitole Evoluce se autorka krátce 
zabývá vztahem P. falciparum k příbuzným parazitům primátů. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použila autorka v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literárních zdrojů je citováno dostatečné množství, jedná se jak o původní práce, tak 
o přehledné články.  

Vyjímečně je některý článek, jinak podstatný pro téma rešerše, citován v nevhodné 
souvislosti (např. práce Cowman & Crabb, 2006, které pojednává pouze o invazi, je 
citována v pasáži o životním cyklu plasmodia zjevně proto, že z téže práce je 
převzat obrázek životního cyklu – lépe by se hodilo odkázat na obecnější review 
nebo učebnici).  

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 úroveň práce je dobrá, text je čtivý a členěný v logické celky. Na vhodných 
místech jsou zařazeny obrázky a tabulky. Legendy k obrázkům by měly být 
umístěny tak, aby nebylo třeba otáčet stránky.  

Uvítala bych upuštění od anglicismů (zejm. přídavných jmen typu „detergent-
rezistentní raft“, „aktin-vázající protein“, „vápníkově závislá proteinkináza“ apod.).  

Formální úroveň citačního aparátu je dostatečná, odpovídá bakalářské práci. V textu 
nedává vždy smysl důsledné uvádění citované práce v závorkách (např. „Upraveno 
dle (Cowman and Crabb, 2006)). V seznamu citací u některých článků vypadl název 
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časopisu. Abecední řazení prací sleduje českou abecedu (tj. počítá s písmenem 
„ch“), ačkoli v seznamy autorů jsou většinou anglicky („and“ před posledním 
autorem) apod.   

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce vytýčené v úvodu byly splněny. Bakalářskou práci Alžběty Krupičkové 
hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
1. Jak by autorka jinak nazvala svou práci, aby název lépe odpovídal skutečnému 
zaměření? 
 
Související připomínka: ne vždy je zjevné, věnuje-li se autorka popisu fenoménu 
známého např. pouze u erytrocytárních stádií, nebo zda lze dané údaje vztáhnout i 
na stádia v játrech. Vyznění textu nahrává spíše první možnosti. Lepší by však bylo, 
kdyby toto rozhodnutí nebylo ponecháno na čtenáři, ale kdyby to dala najevo sama 
autorka v úvodu práce nebo v úvodu jednotlivých pasáží.   
 
2. Představují mechanismy exportu proteinů do hostitelské buňky u zástupců 
Apicomplexa evoluční novinku, nebo se jedná o využití a modifikaci existujících 
drah? Podobají se např. proteiny PTEX komplexu nějakým známým proteinům 
s podobnou funkcí? 
 
3. Je známo, jakým způsobem dochází k zabudování komplexu RON do membrány 
hostitelské buňky během invaze merozoitů? 
 
4. Jak je to se zotročením hostitelské buňky a jejím aktivním nebo pasivním podílu 
na invazi (rozpor mezi úvodem k oddílu 5 a oddílem 5.1)? 
 
5. Mohou se na membránu hostitelské buňky nějakým způsobem přesouvat i 
parazitární proteiny kotvené přes GPI? 
 

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

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co 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 http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-maily mikes@natur.cuni.cz a 
kulikova@natur.cuni.cz (pro účely zveřejnění na internetu) nejpozději do 5. června 2014, a 
dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu: RNDr. Libor Mikeš 
nebo RNDr. Helena Kulíková, Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 
nejpozději v den obhajob 10. června 2014. 
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