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Posudek na disertační práci Mgr. Zuzany Vinterové 
 

 

 

 

 

 

Posuzovaná disertační práce Mgr. Zuzany Vinterové, nazvaná „Candida parapsilosis 

secreted aspartic proteinases: processing and secretion“, je koncipována jako 

komentovaný soubor tří publikací uveřejněných v impaktovaných mezinárodních periodicích. 

Souhrnným impaktním faktorem 5,535. Disertantka je na dvou článcích uvedena jako prvý 

autor. Disertaci spolu s přiloženými publikacemi prácí tvoří 70 stran textu a nestránkovaný 

přehled 225 použitých literárních odkazů. 

 

Autorka práci pečlivě sepsala v anglickém jazyce a přehledně rozčlenila. Práce obsahuje 

všechny závazné oddíly: Abstrakt v českém a anglickém jazyce, Literární přehled (33 stran) 

věnovaný přehledu současného stavu poznání ve studované problematice, Cíl práce, 

Výsledkovou část (28 stran), která je následována Diskusí (9 stran) a stručným Závěrem.  

 

Literární přehled logicky setříděnými informacemi čtenáře uvádí do problematiky kvasinek 

rodu Candida, jejich klasifikace a role jednotlivých druhů v patogenesi. Následně se autorka 

soustřeďuje na problematiku sekrece hydrolytických enzymů a jejich enzymologii. V další 

části literárního přehledu Mgr. Vinterová pojednává o aspartátových peptidasach především 

s ohledem na regulaci jejich exprese a proces maturace a sekrece. Protože u kvasinky Candida 

parapsilosis je právě tato problematika dosud jen nedostatečně probádána, zvolila si ji autorka 

za cíl své disertační práce.  

 

Oddíl Výsledky je založen na třech publikacích, které autorka vhodně doplnila výstižným 

komentářem. V prvé publikaci se Mgr. Vinterová zaměřila na studium průchodu peptidasy 

Sapp1p buňkou a buněčnou stěnou v posledním kroku sekrece tohoto proteinu do 

mimobuněčného prostoru. Pomocí pokusů založených na použití modifikačního činidla sulfo-

NHS nesoucího biotin bylo prokázáno, že sekrece peptidasy Sapp1p není zcela náhodný 

proces. Druhý článek sumarizuje výsledky pokusů, kdy byla pro studium sekrece peptidasy 

Sapp1p použita kvasinka Saccharomyces cerevisiae. Kvasinka s delecí genu pro peptidasu 

kex2 exprimovala peptidasu Sapp1p ve formě proenzymu, u něhož nedošlo v průběhu sekrece 

k plné autoaktivaci. Zajímavým zjištěním rozhodně bylo, že kvasinka  Saccharomyces 

cerevisiae, na rozdíl od Candida parapsilosis, exprimuje peptidasu Sapp1p i za podmínek, 



kdy je v médiu přítomen nízkomolekulární zdroj dusíku. Tento fakt svědčí o rozdílném 

mechanismu regulace exprese studované peptidasy u obou modelových kvasinek. Poslední 

publikace dokumentuje snahu Mgr. Vinterové o objasnění původního zjištění, že Candida 

parapsilosis má dvě odlišné verze genu pro SAPP2. Tato situace může naznačovat, že gen 

SAPP2 prošel duplikací podobně jako gen SAPP1. Význam těchto dvou odlišných verzí genu 

však zůstává neznámý. 

 

Za cenné považuji to, že předkládaná práce přinesla nové poznatky o expresi a maturaci velice 

důležitého virulenčního faktoru Candida parapsilosis, peptidasy Sapp1p, což je významné 

zejména z pohledu možné patogenese této kvasinky u člověka. Z uvedeného vyplývá, že 

disertantka zcela splnila vytčené cíle své práce. 

  

Práce byla sepsána dobrou angličtinou bez překlepů a zbytečných chyb. Ovšem jako ve 

většině  rozsáhlejších prácí, tak i v předkládané disertaci, se dají nalézt ojedinělé odborné 

nepřesností a opomenutí, drobné jazykové neobratnosti a formální nedostatky, z nichž si 

dovolím některé zmínit: 

 

1. Práce je pečlivě sepsána, ale Cíl práce obsahuje velmi „vágně“ formulovaný úkol č. IV – 

zcela nespecifikovaná „analýza dat“ bez určení jakéhokoli účelu či souvislostí. 

2. Některé formulace jsou tak komplikované, že čtenář nedokáže porozumět jejich obsahu – 

např. „Above described altered result of the alternative pathway has not been observed in 

wt cells.“ (str. 29).  

3. Nelze zcela souhlasit s tvrzením, že „ Biofilms are abiotic ...“ (str. 17). 

4. Styl disertační práce poškozuje používání češtinou inspirovaných konstrukcí jako např. „ 

... to which are attached glucans ... “ (str. 29).  

 

Mohu však konstatovat, že uvedené připomínky nikterak nesnižují celkovou kvalitu 

předkládané práce. 

 

 

K autorce mám následující dotazy: 

 

1. Jaký byl konkrétní výsledek cíle IV, označeného jako „... analýza dat ...“ ? 

2. Co je míněno pojmem „ nanoproteins“ (str. 29)? 

3. V práci píšete, že s výjimkou 4 se biotinylace ostatních Lys mezi experimenty lišila, což 

zřejmě souvisí s transportem peptidasy Sapp1p do vnějšího prostředí. Dokázala byste 

navrhnout experiment, který by umožnil sledovat kinetiku průchodu peptidasy Sapp1p 

buněčnou stěnou? 

4. Jak lze vysvětlit obdobný efekt merkaptoethanolu a SDS při extrakci CW-Sapp1p. 

Testovali jste též vliv chaotropních činidel či jiných sloučenin?  

5. Má podle Vašeho názoru smysl vyvíjet antimykotika na bázi inhibitorů peptidas pro 

terapii kvasinkových infekcí? 

 

 

Závěrem je možno konstatovat, že Mgr. Zuzana Vinterová prokázala jak velmi dobrou 

orientaci ve studované problematice, tak schopnost vědecké práce, včetně publikace 

získaných výsledků v impaktovaných mezinárodních časopisech. Při řešení studované 

problematiky byly získány originální výsledky o regulaci, maturaci a sekreci peptidasy 

Sapp1p u kvasinky Candida parapsilosis.  

 



Předkládanou práci hodnotím jako kvalitní vědeckou studii, která splňuje veškeré požadavky 

kladené na disertační práce. Dle § 47, odst. 4, zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách 

uchazečka prokázala schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu a 

vývoje. V souladu s ustanovením Studijního a zkušebního řádu, potvrzuji, že práce byla 

objektivně a kriticky hodnocena a byla shledána jako vyhovující. Proto doporučuji, aby byla 

disertační práce přijata k obhajobě a aby na základě úspěšné obhajoby byl Mgr. Zuzaně 

Vinterové udělen akademický titul Ph.D. 

 

 

 

 

V Praze 1.5.2015 

 

 

       Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 

 

 


