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Text posudku  

 

Předložená habilitační práce RNDr. Soňa Kucharíková, Ph. D, je součástí koncepčně pojatého 

výzkumu zaměřeného na problematiku biofilmu C. albicans, a to z hlediska jeho fyziologie, 

účasti na patologických infekčních procesech a hledání možností jeho terapeutického 

ovlivnění. Práce vychází z výsledků její dosavadní vědeckovýzkumné činnosti, jíž se autorka 

dlouhodobě a systematicky věnovala v rámci svého studia na Přírodovědecké fakultě, 

Univerzita Komenského v Bratislavě a zejména pak na zahraničních pracovištích Katholieke 

Universiteit Leuven a VIB – Vlaams Instituut voor Biotechnologe v Belgii.  

 

Schopnost kvasinek růst ve formě biofilmu má negativní dopad na průběh řady chronických 

infekcí a stává se tak stále významnějším zdravotnickým problémem. Zejména umožňuje 

kvasinkám kolonizovat umělé implantáty i tkáně a tvořit zde ložiska. Významně vyšší 

odolnost kvasinek rostoucích ve formě biofilmu, v porovnání s planktonickými formami, 

značně komplikuje léčbu těchto infekcí. Řešením tohoto problému je, vedle pochopení 

fyziologie biofilmu, také zavádění antimikrobiálních látek schopných zasáhnout kvasinkové 

buňky v biofilmu, případně látek blokujících adhezi či tvorbou biofilmu. Práce obrací 

pozornost také k mezidruhovým interakcím ve vícedruhových biofilmech jejich vlivu na 

patogenezi a terapii biofilmových onemocnění. Z těchto důvodů hodnotím zaměření práce 

jako aktuální a vysoce potřebné.  

Habilitační práce o celkovém rozsahu 220 stran je členěna do dvou částí. V první, úvodní 

části (67 stran), autorka přehledně shrnuje řešenou problematiku. Autorka zde charakterizuje 

rod Candida, se zaměřením na C. albicans a tvorbu biofilmu. V rámci této problematiky se 

blíže zaměřuje na metody detekce a studia biofilmu C. albicans, a to včetně in vivo modelů. 

Orientuje se též na terapeutické postupy bránící tvorbě biofilmu či přímo ovlivňující 

kvasinkové biofilmy. Dále se autorka věnuje problematice vícedruhového biofilmu, konkrétně 
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biofilmu obsahujícího C. albicans a Staphylococcus aureus. To vše vychází z rozsáhlého 

souboru literatury, která zahrnuje více než 208 relevantních položek, vesměs recentních prací. 

V závěru autorka shrnuje a komentuje nejvýznamnější dosažené výsledky. Pro větší 

přehlednost by bylo vhodnější v částech textu komentující jednotlivé publikace více zdůraznit 

jejich vazbu (např. formou jasného odkazu), nebo k jednotlivým publikacím doplnit 

samostatné komentáře.  

Druhou část práce tvoří přílohy, které představuje soubor 14 reprintů nejvýznamnějších prací 

in extenso v odborných časopisech, z toho 9 prvoautorských či se sdíleným prvním 

autorstvím. Jde o renomované časopisy s impakt faktorem, 10 z nich patří do kategorie Q1 či 

Q2. To svědčí o vysoké kvalitě zahrnutých publikací.  

 

Výsledky RNDr. Soni Kucharíkové, Ph.D., jsou původní a přinášejí celou řadu velmi 

zajímavých poznatků, které rozšiřují naše vědomosti o biofilmech tvořených kvasinkami rodu 

Candida. Sledováním vlivu kultivačních podmínek na tvorbu a charakter kvasinkových 

biofilmů, a to z hlediska dynamických či statických kultivačních podmínek, příp. z hlediska 

volby kultivačního média či typu adhezního povrchu, přispěla autorka k lepšímu pochopení 

fyziologie biofilmu C. albicans. Dosažené poznatky jsou hodnotným příspěvkem při přípravě 

dalších experimentů v této oblasti, a to včetně testování účinnosti antifungální látek za 

různých podmínek. Významný je též přínos v oblasti morfogeneze C. albicans. Autorka se 

dále podílela na vývoji modelu pro studium biofilmů in vivo, a to včetně vyhodnocování 

výsledků klasickými postupy i pomocí bioluminiscence. Tento model byl autorkou využit 

v jejím dalším výzkumu při testování účinnosti echinokandinů, event. jejich kombinací 

s nesteroidními antiflogistiky, vůči biofilmu C. albicans. Infekce spojené s tvorbou biofilmu 

se vyznačují vyšší rezistencí vůči antimikrobiálním látkám a možnosti konzervativní 

eradikace biofilmových ložisek jsou poměrně omezené. Zjištění, že echinokandiny jsou 

schopny efektivně zasáhnout buňky v biofilmu dává užitečný argument pro využití těchto 

antimykotik v terapii infekcí spojených s tvorbou biofilmu. Další možnosti volby terapeutické 

strategie při léčbě těchto infekcí otevírá prokázání synergického účinku kaspofunginu 

s nesteroidním antiflogistikem, diklofenakem. Slibné jsou i výsledky při ověřování účinnosti 

nové látky (oleylfosfocholinu) vůči biofilmu C. albicans. Zajímavé jsou i výsledky výzkumu 

v oblasti vícedruhových biofilmů, C. albicans a S. aureus, a to jak popsané vzájemné 

interakce na povrchu sliznic. Autorka také popsala synergický efekt anidulafunginu 

s tigecyklinem při léčbě smíšeného C. albicans a S. aureus biofilmu.  
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O nesporné vědecké kvalitě předložené práce svědčí také fakt, že výsledky experimentální 

práce byly publikovány v řadě renomovaných odborných časopisů s náročným recenzním 

řízením. Na aktuálnost prezentovaných výsledků ukazuje zájem odborné veřejnosti, o čemž 

svědčí vysoký citační ohlas na tyto práce.  

 

Dotazy oponenta k obhajobě habilitační práce 

- Jaká doporučení vyplývající z poznatků prezentovaných v této práci by autorka 

formulovala pro praktické použití v oblasti terapie a managementu kvasinkových 

infekcí spojených s tvorbou biofilmu. 

- Z jakých důvodů bylo zvolen do kombinace právě antibiotikum tigecyklin?  

- Jaká je reální praktická využitelnost oleylfosfocholinu v rutinní klinické praxi. 

Jaké jsou možné a překážky, zejm. z hlediska nežádoucích účinků a 

farmakologických vlastností této látky, při uvádění těchto preparátů do praxe?  

 

Závěr 

Předložená habilitační práce má vysokou odbornou i formální úroveň a její autorka prokázala 

odpovídající kvalifikaci v problematice diagnostiky původců oportunních infekci. Dosažené 

výsledky mají nejen velký význam pro další výzkum v oblasti fungálních biofilmů, ale také 

bezprostřední praktický přínos pro léčbu biofilmových infekcí. Zdůraznil bych také, že 

jednotlivé práce zahrnuté v habilitační práci vznikly v rámci široké mezinárodní spolupráce 

autorky. 

 

Habilitační práce RNDr. Soňi Kucharíkové, Ph.D., splňuje požadavky kladené na 

habilitační práci ve smyslu vyhlášky MŠ SR č.6/12005 Z.z. Proto doporučuji, aby práce 

byla přijata v předložené podobě k obhajobě v rámci habilitačního řízení ve studijním 

oboru 4.2.7. Mikrobiologie. 

 

V Brně dne 19.1.2022      

 

 

 

   Prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. 

………………………… 

podpis  


