
        
 
 
 
 
 
 

Školitelský posudek na diplomovou práci 

 

Autor práce: Bc. Lukáš Konečný 

 

Název práce:  Analýza sekretomu cerkárie Trichobilharzia regenti a charakterizace vybraných peptidáz 

 

(Analysis of secretome from Trichobilharzia regenti cercariae and characterisation of selected peptidases) 

 

Předložená práce Bc. Lukáše Konečného navazuje na dlouhodobý výzkum proteolytických enzymů motolic 

realizovaný v Helmintologické laboratoři na katedře parazitologie, Přírodovědecké fakulty, Univerzity Karlovy 

a obsahuje některé experimentální přístupy k tématům, které byly již součástí Lukášovy teoretické bakalářské 

práce (Exkrečně-sekreční proteiny obratlovčích stádií schistosom v kontextu jejich biologie, obhajoba na Přf. 

UK 2016). 

 

Hlavním cílem Lukášovy diplomové práce bylo získat exkrečně-sekreční produkty cerkárií Trichobilharzia 

regenti s využitím různých způsobů stimulace vyprazdňování žláz, identifikovat proteinové molekuly v těchto 

produktech (zejména proteolytické enzymy) pomocí hmotnostně-spektrometrických metod a vybrané  

peptidázy, potenciálně zapojené do procesu penetrace, charakterizovat a srovnat úroveň jejich exprese 

v larválních stádiích, cerkáriích a sporocystách -  tato část práce se týkala zejména cerkariální elastázy.  

Jsem přesvědčen, že se Lukášovi podařilo stanovené cíle splnit a to i díky dvěma stipendijním pobytům 

„Erasmus +“ (2018 a 2019) v laboratoři Prof. Johna Daltona (Queen’s University Belfast), kde pod vedením 

Dr. Krystyny Cwiklinski realizoval především experimenty související s produkcí rekombinantní formy elastázy 

v bakteriálním a kvasinkovém expresním systému. To se mu částečně podařilo. 

   

Z mého pohledu, jakožto školitele, pro Lukáše nebyl problémem extrahovat relevantní informace 

z cizojazyčné literatury, prostřednictvím realizovaných, dobře plánovaných experimentů, získávat potřebné 

výsledky, kontaktovat nejrůznější specialisty a tyto výsledky s nimi konzultovat a vyvozovat z nich odpovídající 

závěry. Brzy jsem pochopil, že v Lukášově případě bude pro mne spíš výzvou udržet jeho „rychlé a 

mnoharozměrné úvahy“ v nějakém logickém rámci a přesvědčit ho ke správné a strukturalizované formě 

práce, bez přebytečných odboček a kliček, tak aby ji čtenář po chvíli neodvrhl. S potěšením mohu nyní vyjádřit 

svůj převládající pocit, že jsme dospěli k zdravému kompromisu a z mnoha pohozených cenných kusů 

stavebního materiálu se podařilo nakonec vystavět ještě hodnotnější studentský celek věnovaný vědě.  
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Jelikož naší původní myšlenkou bylo také přetavit některé z výsledků do podoby vědecké publikace, vyhověl 

jsem Lukášovu účelnému návrhu zpracovat diplomovou práci v angličtině s předpokladem, že takovou 

publikaci, či samotnou diplomovou práci bude možné uplatnit také v žádostech o doktorské studium 

v zahraničí, o které usiloval.  

 

Tento předpoklad nebyl naplněn, neboť ještě před dokončením diplomové práce byla Lukášova 

nadstandardní ambicióznost a cílevědomost zúročena v podobě vynikající startovní pozice pro započetí další 

etapy jeho vědecké kariéry, a sice přijetí do doktorského programu na prestižní University College London. 

 

Diplomová práce Lukáše Konečného představuje hodnotný celek, vytyčené cíle byly splněny a práce 

odpovídá standardům na katedře parazitologie Přf. UK. Práci doporučuji k obhajobě. 
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V Praze 19.5.2019                                                                                                    RNDr. Martin Kašný, Ph.D. 

 

 


