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Název práce: 
 
Alkohol dehydrogenázy parazitických protist 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cíle práce nejsou v práci uvedeny, ale na základě obsahu jde usuzovat, že 
cílem je podat stručný přehled alkohol dehydrogenáz u vybraných parazitických 
protist s ohledem na jejich funkci na úrovni metabolických procesů. 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěná na abstrakt, seznam použitých zkratek, obsah, úvod, 4 hlavní 
kapitoly s podkapitolami, závěr a seznam citované literatury.  
 
Kapitola 1 popisuje funkci a strukturu alkohol dehydrogenázy u modelového 
organismu S. cerevisiae (ScAdh1). Velmi podrobně se věnuje struktuře ScAdh1 na 
úrovni podjednotek tetramerního enzymu, popisuje strukturu enzymu s ohledem na 
aminokyseliny účastnící se vazeb substrátu a kofaktoru, přenosu protonů atd. Text 
je komplikovaný a místy zmíněné informace spolu nekorelují. Konkrétní citaci 
zabývající se strukturou kvasinkové Adh jsem si přečetla a musím říct, že sama 
bych byla velice opatrná při interpretaci tohoto textu, zejména při psaní v jiném 
jazyce. Příliš podrobné informace ohledně vazebných aminokyselin ( kapitola 1.5) a 
přenosu protonů v aktivním místě enzymu ScAdh1(kapitola 1.7) práci spíš škodí a 
jsou v kontrastu s kapitolami popisující ADH u protist, kde bych naopak uvítala víc 
informací, např. o kvartérní struktuře (aspoň u popsaných/ izolovaných Adh).  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární zdroje jsou dostatečné a adekvátně citované. 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
 
Bez výsledků 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce splňuje formální úroveň požadovanou pro obhajobu bakalářské práce.  
Kapitoly jsou doplněny obrázky, které jsou popsané včetně odkazů na zdroje. 
U přehledu Adh u vybraných protist by bylo vhodné uvést metabolickou mapu nebo 
zjednodušené schéma u všech organismů, kde je popsán metabolismus (např. 
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kapitola 3.5 Giardia intestinalis).  Vyskytují se nejednotnosti ve stylu, např. 
v seznamu použitých zkratek EhAdh a GIAdh3, dehydrogenásy/ dehydrogenázy 
(nadpis kapitol 1 a 1.3).  V textu se objevují dlouhá, kostrbatá souvětí, která jsou 
nepřehledné a špatně se orientuje v jejich význame (viz např. poslední odstavec nad 
obrázkem str. 16, nebo poslední věta kapitoly 3.3 na straně 18).  Opakující slovo 
tyto/tato/tohoto v jedné větě (kap. 3.6) je dobré citlivě nahradit výrazy jako uvedený, 
výše zmíněný, popsaný a pod.  
K obrázku 4A. je nepřesný popisek, šedá kulička je atom Zn, nikoliv TFE jak vyplývá 
z popisku. 
V kapitolách o struktuře a funkci ScAdh1 je uvedená molekula TFE( trifluorethanol). 
Informaci, že se jedná o analog substrátu (použitý, pro účely přípravy krystalu ve 
studii struktury Adh u S. cerevisiae) by byla vhodná již v seznamu zkratek. 
 
V práci se vyskytuje několik gramatických chyb a logických chyb jako ,,redukce 
koenzymu NADH na NAD+“ a ,,většina laktátu je společně s malátem 
transportována do hydrogenosomu“ (ne laktátu ale pyruvátu, kapitola 3.1 
Trichomonas vaginalis) 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce formálně splňuje požadavky na bakalářskou práci co do rozsahu i obsahu. 
Práci doporučuji k obhajobě.  
Do budoucna bych doporučila omezit použití zdlouhavých a nepřehledných souvětí. 
Mnohdy se v nich těžce hledá, co autor chtěl vlastně sdělit.  
Nezabíhat do velkých podrobností, například o vodíkových vazbách na úrovni 
kofaktorů a aminokyselin, zejména pokud to pro samotnou práci není stěžejní 
informace. Pro téma práce by bohatě stačilo popsáni struktury na úrovni 
konformace, se zmíněním významu asymetrie podjednotek v souvislosti s vazbou 
kofaktoru a substrátu do aktivního centra.  
Práce je dobrým základem k dalšímu studiu alkoholdehydrogenáz. A i když se 
vyskytli nedostatky, práce popisuje biochemicky složité mechanismy na podrobné 
úrovni. Je vidět, že slečna Šipková se skutečně snažila pochopit jak 
alkoholdehydrogenázy fungují na strukturní úrovni a pevně věřím, že toto téma dál 
rozvine prostřednictvím diplomové práce. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
1. V kapitole 1 podrobně popisujete Adh1 u S cerevisiae  Mohla by jste na základě 
uvedených informací spočítat kolik molekul alkoholu je schopna proměnit jedna 
molekula enzymu ScAdh1? 
 
2. v Kapitole 1.3 je informace, že v buňkách se homotetramerní enzym ScAdh1 
vyskytuje ve dvoch formách. Složený ze 4 tetramerních podjednotek obsahujících 
buď podjednotky A a B nebo C a D ve formě dimerů. Jedná se tedy o proteinové 
paralogy enzymu ScAdh1, nebo na jaké strukturní úrovni si liší tyhle podjednotky 
ABAB a CDCD? 
 
3. V kapitole 3.2 o Naeglerii se píše ,, Améba je vegetativní forma schopna 
buněčného dělení bez jaderného dělení ani dělení centrioly.“ Mohla by jste vysvětlit, 
co tím myslíte? 
 
4. Na straně 18, v kapitole 3.3 že Adh2 u E. histolytica má pravděpodobně funkci 
v importu železnatých iontů. Můžete prosím blíže popsat mechanizmus? 
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5. Kapitola 3.4 Cryptosporidium.  „ oproti většině apikomplex má Cryptosporidium 
velmi zjednodušený  metabolismus a bunečnou strukturu“.  Platí to univerzálně, 
nebo existují výjimky mezi druhy Cryptosporidium? Pokud ano, v čem se liší.   
Dále se píše, že fermentace odčerpává konečné produkty glykolýzy, pyruvát a 
acetyl-CoA. Napadá Vás nějaká další metabolická dráha u Cryptosporidií, kde jsou 
využité uvedené produkty glykolýzy? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednoznačný návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí 
zveřejněných informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům, tučně nadepsané rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz odkaz: https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf, zejména části „Pojetí 
a rozsah“ a „Oponentské řízení“. 

 Posudek se odevzdává (zasílá) ve formátu MS WORD v elektronické podobě do 27. 5. 2019 
na e-maily kulikova@natur.cuni.cz a mikes@natur.cuni.cz (pro účely zveřejnění ve 
studentském informačním systému), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) nejpozději v den obhajoby 31. 5. 2019 osobně, anebo do téhož data na adresu: 
RNDr. Helena Kulíková, Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 
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