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Posudek na bakalářskou práci
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Datum: 29.5,2018

Autor: Lenka Machová

Název práce: Faktory virulence dermatofyt

Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
práce obsahuie navíc ivlastní výsledkv.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

- Cílem bakalářské práce bylo zachytit a shrnout aktuální poznatky o faktorech
virulence dermatofytů.

- Shrnout informace o molekulách a mechanismech, na kte4ich se podílí a určuje
jejich úlohu v patogenezi.

- Diskutovat o jejich možné roli ve specifickém prostředí hostitele, A nabídnout
možný směr dalšího výzkumu pro prohloubení současného poznání v oblasti
faktorů virulence dermatofytů.

Struktura (členění) práce:

Práce je strukturována přehledně a smysluplně.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje zliterárních zdrojů?

Ano

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):

Všechny formální požadavky pro bakalářskou prácijsou dodrženy. Jen v jednom
případě (Obr, 1) není obrázek v dostatečně vysokém rozlišení atak detaily fibril
nejsou příliš patrné, ale to na kvalitě sdělení nikterak neubírá.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Předeslané cíle v úvodu práce byly splněny v plném rozsahu. Práci hodnotím jako
velmi zdařilý přehledový článek, ktený se zabývá aktuálním tématem základního
výzkumu v klinické mykologii. Také naráží na nutnostblíže a více do hloubky
prostudovat různé sekundární metabolity dermatofytů, které mohou, v ještě mnohdy
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nevysvětlitelných mechanism".

Otázkyaffi
Yýrazně doPoruČuji věnovat se tématu sekundárních metabolitů dermatofytů
v navazující vědecké práci, neboť tento základní výzkum může být klíč;;
k objasnění něktených zákonitostí, které v budoucňu mohou vést ke zvýšení efektivitydosavadních nebo budoucích antimykotik a zkvalitnění péče o p".,"niý u xtini.t lipraxi.

Návrh hodnoceni Stotitete něno oForrentá

velmi dobře ! oonre
Podpis školitele/oponenta:
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lnstrukce pro vyplnění:
a prosíme oponenty i Školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým

bodŮm (dodrŽujte rozsah), tučně vyznae"ene ruOiit<y jsoubóvirrnoů součástí posudku.
P.ři Posuzováníje nutno zohlednit požadavky stanóvene pro vypracování bakalářských prací -plna verze viz

Gffiřřffifie osobně mně přiOhhainlrĚ nalrn nřaÁ ahL^i^L^,. ,_,._ _, -::*i::i j:!:, p:"_1:99joj?o,u,9?tg oo táJúru ;;řil;'é;;;;*";řř"iiř*vi"i"t'J
Pošlete na adresu: ondřej Koukol, Katádra ootaniŘý, ÚřilÉ; áá;;];Ž'; ;ň;;, ,iáb;:


