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Kvasinky predstavujú pomerne obšírnu a veľmi významnú skupinu mikroorganizmov 

z ríše Húb. Jednu skupinu tvoria druhy, ktoré majú veľký význam predovšetkým 

v potravinárskom, farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Druhá, nemenej významná 

skupina, je dôležitá predovšetkým z humánneho medicínskeho hľadiska. Do tejto skupiny, 

okrem iných, patria zástupcovia rodu Candida, ktorí spôsobujú ochorenia vonkajších 

aj vnútorných slizníc, nozokomiálne infekcie krvného obehu, upchávanie katétrov, ale aj 

infekcie spojené s medicínskymi pomôckami ako sú rôzne implantáty. Najrozšírenejším 

druhom uvedeného rodu u ľudí je druh Candida albicans s najčastejším výskytom u 

imunokompromitovaných pacientov s oslabenou imunitou. Liečba kandidového povlaku – 

biofilmu, je náročná najmä pre nedostatočné množstvo terapeutík a tiež z toho dôvodu, že ku 

kandide sa môžu pridružiť aj iné mikroorganizmy, napr. baktérie, čo následne liečbu výrazne 

skomplikuje vzhľadom ku synergickému účinku prítomných mikroorganizmov. Najúčinnejšie 

je však vždy infekciám alebo ochoreniu predchádzať.  

Predložená habilitačná práca v úvodných častiach podáva všeobecnú charakteristiku rodu 

Candida, druhu Candida albicans a opisuje tvorbu biofilmu. Hlavnou časťou habilitačnej práce  

sú publikácie autorkyz rokov 2010 až 2018, ktoré ako sama konštatuje, vznikli na základe 

výsledkov v rámci dlhodobého postdoktorandského pobytu v zahraničí. 

 

 

Formálne pripomienky k práci: 

• nadpis odporúčam doplniť – Vývoj a možnosti terapie biofilmu hubového patogénu 

Candida albicans     

• str. 6 – pekársky = pekárensky;  

• v celej práci Candida spp. = Candida spp.;  

• popísaný nový druh = opísaný nový druh; 

• str. 12 – uvádzate nesprávne, resp. už neplatné, taxonomické zaradenie rodu Candida; 

podľa de Hoog et al. (2020) správne zaradenie je: kmeň Ascomycota, podkmeň 



Saccharomycotina, rad Saccharomycetales, čeľaď Debaryomycetaceae, rod 

Candida 

• str. 13 – rozpadávajúci sa vegetatívny materiál – čo ste tým mysleli? 

• str. 16, 17 – Mucorales nie je rod = ale rad;  

• str. 16 – vysoké žalúdočné pH = pH môže byť kyslé, neutrálne alebo zásadité a nie 

vysoké, či nízke; 

• str. 17 Streptomyces nodosum = Streptomyces nodosus; 

• str. 23 architektúra biofilmu = vhodnejší výraz štruktúra biofilmu; 

• str. 24 manufaktúra katétrov = vhodnejší výraz výroba katétrov;  

• str. 24 pripevnenie kvasinkových buniek = prichytenie kvasinkových buniek; 

• str. 27 filamentujúce bunky = vhodnejší výraz bunky tvoriace vlákno;  

• str. 31 fluorescenčné farbičky = fluorescenčné farbivá; 

• str. 32 doporučuje sa využívať = odporúča sa využívať; 

• str. Zygomycetes – nie je pomenovanie rodu a toto označenie sa v mykológii už 

nepoužíva; podľa de Hoog et al. (2020) rozlišujeme kmeň Zygomycota, podkmeň 

Mucoromycotina, rad Mucorales jeho čeľade, rody a druhy;  

 

Formálne nedostatky, ktorých by sa habilitantka mala v budúcnosti vyvarovať, majú 

charakter odporúčania. 

 

Otázky k práci: 

Druhy rodu Candida vo vzťahu k človeku predstavujú vo svojej podstate „parazita“, 

pričom človek sa stáva jeho „hostiteľom“. Klinické izoláty, teda viaceré kmene jedného druhu 

získané od pacientov sú zdrojom k ďalšiemu štúdiu ich fyziologických vlastností. V tejto 

súvislosti ma zaujíma, či existuje štúdia, ktorá porovnáva „pacientov – hostiteľov“ 

s fyziologickými vlastnosťami jednotlivých kmeňov druhu Candida albicans získaných od 

týchto pacientov. Pretože pacienti sa odlišujú nielen pohlavím (ženy a muži), ale aj svojim 

vekom, ochorením a dĺžkou ochorenia, resp. viacerými ochoreniami, užívanými liekmi, 

imunitným stavom a pod., čo by malo ovplyvniť aj vlastnosti získaných klinických kmeňov. 

Na str. 37 hovoríte o nevyhnutnosti hľadať aj iné alternatívy, ako sú látky na prírodnej 

báze, k už existujúcim antimikrobiálnym terapeutikám, ako je napr. kumarín (čo je toxín) 

a monolaurín (čo je lipidový extrakt vyskytujúci sa v kokosovom oleji i materskom lieku). Táto 



látka má antimikrobiálne a antivírusové účinky a čo je veľmi dôležité, doteraz nebola voči nej 

preukázaná rezistencia. Robili ste experimenty aj s týmito látkami? 

Na str. 37 uvádzate, že aj rastlinné defenzíny redukovali biofilmy Candida albicans. 

Môžete bližšie špecifikovať tieto rastliny? 

Na str. 39 uvádzate, že okrem antimikrobiálnej terapie existuje niekoľko prístupov 

v predchádzaní tvorby biofilmu. Vy ste experimentálne použili kaspofungín (CAS-Ti), čo je 

liečivo a zistili ste signifilantné zníženie tvorby biofilmu. Netestovali sa v tomto smere aj 

látky na prírodnej báze, napr. kumarín, monolaurín alebo rastlinné produkty?   

Akým spôsobom budú alebo možno už aj sú využívané poznatky Vašich experimentov 

v praxi? 

 

Záver: 

 

Predložená habilitačná práca RNDr. Soni Kucharíkovej, PhD. „Vývoj a možnosti terapie 

biofilmu Candida albicans“ spĺňa požiadavky kladené na tento typ práce v odbore 4.2.7 

Mikrobiológia a odporúčam ju k verejnej obhajobe. 
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