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b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 
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Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Předložená diplomová práce obsahuje všechny náležitosti 
obvyklé pro tento typ práce.  
V teoretické části práce se autorka podrobně zaměřila na biologii Galleria mellonella (motýla 
čeledi zavíječovitých) - popis jednotlivých vývojových stadií od vajíčka po dospělce. Rovněž 
se věnovala laboratorním podmínkám chovu tohoto hmyzu. Následně uvedla pozitiva tohoto 
modelového organismu pro studium mikrobiální patogeneze. V experimentální části se 
autorka postupně věnovala jednotlivým cílům: zavední chovu s cílem získání larev pro 
infekční inokulaci, zjištění infekční letální dávky pro larvy bakterií Staphylococcus aureus 
MRSA, dále zavedení modelu Galleria mellonella za účelem studia akutní toxicity 
testovaných látek a v neposlední řadě optimalizaci metodiky vedoucí k přípravě 
histologických řezů larev pro identifikaci morfologických změn intaktních a infikovaných larev. 
V diskuzi autorka diskutuje své nálezy se zjištěními ostatních pracovišť a nastiňuje řešení 
vzniklých nedostatků v souvislosti s histopatologickou analýzou tkáně a rovněž naznačuje 
jistá omezení tohoto modelového organismu v souvislosti s testováním akutní toxicity. 
 
Autorka řádně cituje použitou literaturu. 
 
 
Závěr je výstižný. 
 
 



Dotazy a připomínky:  
 
Připomínky: 
 
Postrádám jméno školitele na titulní straně práce. 
 
1. Zejména v teoretické části práce jeví autorka častou jazykovou neobratnost. Text je na 
řadě míst hůře srozumitelný. A to z důvodu nevhodného uspořádání větných členů, 
nevhodného užití vedlejších vět atd. Zejména jde o strany: 11, 12, 15, 16, 21, 22, 25. 
2. Na str. 14 uvádíte termín "vejce" Galleria mellonella. Správně termín "vajíčko". Na str. 30 -
31 je označení tohoto vývojového stadia používáno již vpořádku. 
3. Termín "způsob podání infekce" se mi jeví jako méně vhodný. Mohl být nahrazen spíše 
termínem "způsob infekční inokulace". 
4. Na str. 22 hovoříte o hedvábných žlázách, na str. 15 správně o snovacích žlázách. 
5. V úvodních částech práce používáte správně pro označení vývojového stadia modelového 
organismu hmyzu larva. Na str. 37 - 47 pak zaměňujete volně termín larva a červ. Z hlediska 
zoologického se termín červ používá pro označení jiné živočišné skupiny. 
6. Na str. 41 postrádám konkrétní závěr z hlediska toxicity. Ten se posléze objevuje až 
v diskuzi. 
 
Dotazy: 
1. Na str. 13 obr. 1 uvádíte chemický vzorec. O jakou látku se jedná a v jaké je souvislosti 
s vyobrazenými leukocyty.  
2. Jakým způsobem se hubí v České republice pomnožení Galleria mellonella ve 
včelstvech? 
3. Jaký je rozdíl mezi nohou a panožkou larvy G.mellonella? První a druhá břišní část je bez 
panožek? viz str.14 
4. Na str. 14 uvádíte, že hlava larev má vyvinuty 3 apikální zuby. Upřesněte o co se jedná. 
5. Na str. 12 uvádíte "…je součástí rodiny Pyralidae", uveďte správný taxonomický termín 
"rodiny". 
6. Na str. 16 uvádíte termíny "hrudní klenba". Blíže vysvětlete o co se jedná. Dále na téže str. 
není z textu jasné, zda ultrazvuk vydávají samci či samice. Jakým způsobem produkují 
utrazvukové vlny? 
7. Na straně 17 uvádíte termín "speciální lucerny". Uveďte bližší informace k tomuto 
chovnému zařízení. 
8. Str. 19: Z jakého důvodu se do diety přidávají kvasnice či sušené droždí? 
9. Str. 20 uvádíte, že fagocytární buňky hmyzu dokázali zničit jeden z hlavních životních 
cyklů Leishmania braziliensis. Který z cyklů máte na mysli? 
10. Na str. 43 uvádíte "přidali jsme kamenec, aby se nevykypěl". Objasněte lépe stanovený 
postup. 
11. Uveďte jaká byla tloušťka kryořezů a jaké bylo použito montovací médium. 
 
 
Závěr: i přes vznesené připomínky hodnotím práci kladně, zejména vzhledem k originálnosti 
tématu a úskalím provazejícím zavádění nového modelového organismu. 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 

 
 
V Hradci králové dne 2. 9. 2019 …………………………………… 
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