
Školitelský posudek 
na magisterskou diplomovou práci Bc. Moniky Ježkové:  

       Fasciolidní motolice: od genů k diagnostice 
 

Diagnostika fasciolidních motolic je vzhledem k veterinárnímu a medicínskému 
významu některých zástupců stále aktuálním tématem. Současné sérologické 
diagnostické metody jsou založené na směsných antigenech v podobě exkrečně-
sekrečních produktů (ESP) či antigenech jednotlivých proteinů. Tyto přístupy 
vyžadují množství laboratorní práce a i přes svou časovou a finanční náročnost mají 
daleko k dokonalosti.  

 
Předkládaná práce Moniky reflektuje aktuální trend masivně paralelního 

sekvenování, kdy je generováno obrovské množství dat, která jsou z velké části 
nevyužita a deponována ve volně přístupných databázích. Cílem práce bylo z 
transkriptomových a proteomových dat motolice Fascioloides magna identifikovat 
pomocí bioinformatických přístupů sekretované proteiny a jejich antigenní epitopy. 
Na základě predikovaných antigenních epitopů pak vytvořit chimérické syntetické 
antigenní molekuly a jejich antigenicitu otestovat na sérech nakažených zvířat.  

 
Monika přišla do kontaktu s Helmintologickou laboratoří již v rámci 

zpracování bakalářské práce pod hlavičkou Fakulty biomedicínského inženýrství 
ČVUT, kde si osvojila základy molekulární biologie a sérologie. Během diplomové 
práce zahrnující tři metodické oblasti (bioinformatiku, molekulární biologii a 
sérodiagnostiku) se Monika naučila základní programování a orientaci v příkazové 
řádce pomocí jazyka BASH, používání bioinformatických nástrojů a analýzu dat. 
Dále pronikla do oblasti pokročilého genového inženýrství při tvorbě 
rekombinantních syntetických fúzních proteinů a svoji práci zakončila sérologickým 
testováním vytvořených antigenů. To vše v řádné dvouleté době magisterského studia.  

 
Přístup Moniky k práci byl po všech stránkách vzorný. Především oceňuji 

dobrou teoretickou přípravu před laboratorními pokusy jakožto i samostudium při 
výběru a používání bioinformatických nástrojů. Musím také vyzdvihnout dodržování 
stanovených termínů ať už pro dílčí výsledky, či během sepisování práce. 
Samostatnost a precizní provedení pokusů pak byly příjemným bonusem v průběhu 
celé práce.  Aby však nezůstalo jen u slov chvály, Monika měla místy problém 
s formulací vlastních myšlenek, což se projevovalo především při průběžných 
konzultacích výsledků. Ačkoli se tento nešvar dařilo v průběhu práce redukovat, měl 
vliv na samotné sepisování práce, kde bylo v některých částech zapotřebí 
intenzivnějšího zapojení školitele.  

 
Musím konstatovat, že ačkoli se nepodařilo vytvořit spolehlivý diagnostický 

marker pro fasciolidní motolice, Monika si během diplomového projektu osvojila 
celou řadu metod, naučila se kritickému myšlení a prokázala, že je schopná 
samostatné vědecké práce. I přes zdánlivý neúspěch jsem přesvědčen, že předkládaná 
práce splňuje požadavky katedry parazitologie a doporučuji ji k obhajobě. 
 
 
V Praze 11. 9. 2018      
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