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OPONENTSKÝ POSUDEK MAGISTERSKÉ PRÁCE 

Autor práce: Bc. Lenka Pacáková 

Název práce: Amastigoti různého původu: srovnání proteomu a vývoje v přirozeném přenašeči 

Jméno oponenta: RNDr. Zdeněk Paris, Ph.D. 

Téma diplomové práce Bc. Lenky Pacákové je jasné, aktuální a hned v úvodu práce dobře 

definované. Cílem práce bylo porovnat alternativně získané amastigoty Leishmania mexicana s 

„pravými“ amastigoty získanými z obratlovčího hostitele. K porovnání autorka zvolila dva přístupy. 

Nejdříve porovnávala intenzitu a lokalizaci experimentální infekce v přenašeči Lutzomyia 

longipalpis a dále provedla proteomickou analýzu s využitím kvatifikace pomocí izobarického 

značení.  Výsledky práce jsou přehledně zpracované. Hlavním poznatkem práce je signifikatní 

rozdíl v intenzitě infekce mezi „pravými“ a alternativně získanými makrofágy, což autorka na 

základě proteomické analýzy dává do souvislosti s rozdílnou expresí virulenčních faktorů, 

metabolických drah a dalších proteinů.    

Magisterská práce je psaná jasnou, srorozumitelnou formou a kvalitní češtinou. Oceňuji naprosté 

minimum překlepů a jiných drobných nedostatků. Po kritickém přečtení textu mám pouze několik 

dotazů a připomínek k vědecké i formální stránce předkládané práce:  

Otázky a připomínky: 

1. Na jakém základě funguje protokol pro selektivní lýzi erytrocytů? Jak velké je riziko 

poškození amastigotů během tohoto postupu? 

2. V práci není jasné, jakou mírou se autorka podílela na metodicky náročné proteomické 

analýze.  

3. V metodice ani ve výsledcích není uvedeno čemu jednotlivé číselné hodnoty u 

identifikovaných proteinů v Tab. 3-10.  Jedná se o „fold change“ nebo o rozdíl 

v absolutních/relativních množstvích proteinů? 

4. Strana 54: Domníváte se, že potlačení exprese GFP u izolovaných amastigotů bylo pouze na 

základě vlivu „epigenetických změn“? Nemohl být i jednim z důvodů fakt, že buňky nebyly 

pod selekčním tlakem antibiotika nourseothricinu?  
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5. Strana 49: Jak si vysvětlujete zvýšenou expresi enzymů energetického metabolismu u 

amastigotů izolovaných z léze?  

6. Strana 49: Máte nějakou hypotézu proč dochází k selektivnímu zvýšení exprese  

respiračního komplexu IV u axenických amastigotů?  

7. Strana 54: Jak si vysvětlujete, že u axenických amastigotů se exprese GFP neztratila ani při 

dlouhodobém pasážování?  

8. Strana 55: „...exprese byla vyšší střídavě u všech typů amastigotů...“ Co tímto tvrzením 

přesně myslíte? 

9. Strana 57: V závěrečném shrnutí je uvedeno, že pomocí eletronové mikroskopie plánujete 

porovnat objemy některých organel mezi třemi typy amastigotů. Můžete prosím více 

rozvést význam tohoto měření?  

10. Jaký typ amastigotů doporučujete pro experimentální infekce na základě získaných 

výsledků? 

Závěrem konstatuji, že cíle práce byly naplněny a s předkládanou prací jsem celkově spokojen. 
Proto doporučuji práci Bc. Lenky Pacákové k obhajobě.  Hodnocení se bude odvíjet podle kvality 
prezentace, odpovědí na otázky a na základě diskuze s členy komise během obhajoby. 
 
 
V Českých Budějovicích dne 23.1.2020 

 

   

         RNDr. Zdeněk Paris, PhD. 

 


