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Název práce:  
Mechanismy a aplikace translokace makromolekul přes membrány eukaryotických 
buněk účinkem bakteriálních toxinů 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cíle práce jsou zmíněny v krátké, 14ti-řádkové úvodní kapitole. 
Jak autor uvádí, v práci chtěl shrnout vědomosti o mechanismech translokace 
makromolekulárních látek přes membránu eukaryotické buňky a věnovat se také 
jejich aplikačnímu využití. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce, která má celkem 34 stran (včetně titulní strany, prohlášení, poděkování, 
abstraktů, obsahu a seznamu zkratek) je členěna do číslovaných hlavních kapitol: 
Úvod, Jednomolekulový systém translokace toxinu, Dvoumolekulové komplexy A-B 
toxinů, In vitro systémy pro výzkum translokace, Závěr a Použitá literatura. Některé 
kapitoly jsou pak dále členěny na podkapitoly. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární zdroje jsou poměrně neaktuální. Z celkového počtu 59 citovaných 
prací je 33 starších 14 a více let a pouze 9 prací je z posledních 4 let. Literární 
zdroje jsou správně citovány, nicméně v seznamu citací panuje trochu chaos. Někdy 
jsou autoři práce citováni s celými křestními jmény, jindy jsou u autorů uvedeny jen 
iniciály. Také sériový kód DOI je někdy uveden a jindy zase ne. Pravděpodobně je to 
způsobeno tím, že autor používal citační software, ve kterém neprovedl vhodné 
nastavení. Také použitý citační styl, který v seznamu literatury uvádí prvního autora 
v pořadí příjmení, jméno a druhého autora v pořadí jméno, příjmení nepovažuji 
v případě citací s celým křestním jménem za vhodný. V některých případech je totiž 
poměrně komplikované od sebe jméno a příjmení autora odlišit. 
  

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): 
 
Obrazová dokumentace a grafika práce jsou na dobré úrovni, obrázky jsou převzaty 
beze změn z literatury, nicméně u obrázku č. 2 by dle mého názoru bylo vhodné si 
dát trochu více práce a uvést názvy jednotlivých dvoupodjednotkových AB toxinů 
v českém jazyce. 
 
Zkratky v obrázcích (obrázek č. 4 a 5) opětovně nebyly úplně vysvětleny v popisu 
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obrázku.  
 
Jazyková úroveň práce je dobrá: 
V práci se vyskytuje málo pravopisných chyb a překlepů, nicméně stále se zde 
vyskytují anglikanismy (kationt selektivní póry, heparin-vazebný růstový faktor,…).  
 
Některé věty v textu jsou dle mého názoru překombinované, a snižují tak čtivost 
textu. Např. strana 13, 2. odstavec „Po transportu do Golgiho aparátu se toxin už 
nehromadí v organelách pozdní endosomální dráhy po vlastním přenosu z časného, 
popř. pozdního endosomu.“ (dle mého názoru byla tato informace již sdělena v první 
větě tohoto odstavce a zde se jen zbytečně opakuje, což čtenáře trochu mate…) 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Rešerše je psána poměrně čtivě, autor zapracoval na zvýšení jazykové úrovně 
textu. Bohužel obsah práce pouze částečně splňuje cíle, které byly stanoveny 
v jejím úvodu. Autor charakterizoval nejznámější bakteriální toxiny a mechanismy 
jejich translokace přes membránu, nicméně jedná se spíše o formu učebnicového 
textu než literární rešerše. Druhý cíl (aplikační využití znalostí mechanismů 
translokace) dle mého názoru nebyl dobře zpracován. Dovídáme se pouze o 
nanopórovém sekvenování (je známo již 15 let, jeho modifikace jsou známé 10 let, 
je komerčně využívané) a umělých lipidických membránách - černé lipidové 
membrány (BLM; jedna věta bez citace) a dvojvrstva vytvořená na rozhraní kapiček 
gelu (DIB; jedna citace). Publikovány ale byly také jiné způsoby aplikace, které jsou 
mnohem aktuálnější, a autor je v práci vůbec nezmiňuje. Rešerše tedy nebyla 
kvalitně zpracována a autor nevěnoval dostatek času a úsilí studiu literatury, což se 
výrazně projevilo na obsahové stránce této práce. 
 
Práci i s těmito výhradami doporučuji k obhajobě. 
  
Otázky a připomínky oponenta: 
 
Připomínky: 
Seznam zkratek není úplně kompletní (chybí např. PKC δ, cPLA2α) a zkratka pro 
RTX toxiny (Repeats-in –toxin) opětovně nebyla vysvětlena v textu.  
 
Dále prosím o vysvětlení slovního spojení z věty (strana 14, 1. odstavec) 
„…zodpovědné za abdikaci endosomů,“  
 
Otázky: 
Ve velmi stručném závěru uvádíte, že nám znalosti mechanismů translokace 
bakteriálních toxinů mohou pomoci vyrábět účinnější protilátky pro léčbu nemocí, 
které tyto toxiny způsobují. Mohl byste nás seznámit s toxiny, u kterých není 
současná produkce protilátek dostatečně účinná? 
 
Ve své práci zmiňujete 2 způsoby aplikace znalostí o bakteriálních toxinech: 
nanopórové sekvenování a produkci protilátek. Existuje ale také možnost 
farmakologické aplikace, která používá bakteriální toxiny jako nástroj pro cílenou 
terapii. Mohl byste nám blíže osvětlit jednotlivé způsoby této aplikace? 
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