
 

   
 

Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Lukáše Konečného “Analysis of 

secretome from Trichobilharzia regenti and characterisation of selected peptidases”. 

Diplomová práce, která byla vypracována na katedře parazitologie přírodovědecké fakulty University 

Karlovy, se zabývá exkrečně-sekrečními (E/S) produkty infekčního stádia parazita Trichobilharzia 

regenti. Konkrétně, jejím tématem je identifikace a charakterizace peptidas z těchto E/S produktů, 

které slouží k penetraci definitního hostitele. Autor zavedl dva různé způsoby přípravy ES produktů a 

provedl jejich detailní proteomickou analýzu. Zároveň se pokusil o rekombinantní expresi jednoho z 

hlavních enzymů, cerkariové elastasy. 

Rozsah diplomové práce je přiměřený, předložená práce má 86 stran. Práce je formálně rozdělena 

obvyklým způsobem. V úvodu jsou popsány cíle práce, které byly jasně stanoveny. Literární přehled 

poskytuje současný a ucelený pohled na problematiku se zaměřením na parazita T. regenti, 

především na jeho infekční stádium cerariae. Podává přehled současného stavu genomických, 

transcriptomických a protemických analýz tohoto stadia nejen u T. regenti ale i u ostatních 

schistosom. Podrobně se též zabývá peptidásami cercariií a jejich rolí v penetraci hostitele. Autor 

řádně cituje používané literární zdroje. Metodika je zpracována pečlivě a dostatečně detailně. Jen 

kapitola se složením pufrů a medií by mohla být součástí metod a ne umístěna před koncem 

diplomové práce. Výsledky se opírají o velkou řadu experimentů. Z výsledků a závěrů práce jasně 

vyplývá, že cíle, které si autor vytkl, byly splněny. Diskuze je zcela vyčerpávající. 

Formální úroveň diplomové práce je dobrá, především musím ocenit, že je sepsána v anglickém 

jazyce. Jen ojediněle se vyskytují překlepy, drobné nejednotnosti (souběžné používání desetinné 

čárky a tečky) či drobné chyby (např. chybějící část legendy k obrázku 14a). U odkazů na tabulky a 

obrázky, které jsou umístěny na jiných stránkách než daný odkaz, by bylo vhodné vhledem k lepší 

čitelnosti přidat číslo této stránky. Uvedené připomínky ale nikterak nesnižují celkovou kvalitu 

předložené práce.  

K práci nemám žádné závažné připomínky, rád bych položil několik otázek k diskuzi: 

1, Zkoušel jste nebo plánujete izolovat cerkariovou elastázu TrCE z inkluzních tělísek pomocí 

chelatační affinitní chromatografie za denaturujících podmínek (tj. v přítomnosti 8M močoviny) a 

izolovanou TrCE poté „refoldovat“, například tak, jak popsal Zhang et al. Acta Tropica 2018? Je ta asi 

jediný dosud popsaný způsob přípravy aktivní rekombinantní cerkariové elastasy. 
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2, Není příliš jasné, jak byla stanovována aktivita TrCE pomocí substrátů na straně 34. Uvedené 

substráty nemají chromogenní ani fluorogenní skupinu. Prosím, vysvětlete. Proč nebyly tyto substráty 

použity na stanovení aktivit TrCE v E/S produktech získaných pomocí kůže hostitele? Vzhledem k 

výskytu TrCE v těchto E/S produktech bych očekával možnost detekce aktivity tohoto enzymu. 

3, Autorovi se podařilo zkompletovat cDNA kódující celou TrCE. Chybí mi ale její detailní analýza a 

porovnání s cercariovými elastasami z ostatních schistosom. Jakou má s nimi homologii? Je možné 

podle analogie odhadnou párování disulfidových můstků či předpovědět substrátovou specificitu ve 

vazebném podmístě S1? 

Předložená diplomová práce plně splnila zadané cíle a přinesla nové významné informace v daném 

oboru. Proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

V Praze 27. května 2019. 
 

 

  Mgr. Martin Horn, CSc. 
 
 


