
Posudek na diplomovou práci Bc. Kristýny Glanzové                                                                   
„Role katalázy a chitinázy v životním cyklu leishmanií“ 

 

Diplomová práce Bc. Kristýny Glanzové práce se zabývá dvěma klíčovými enzymy: katalázou a 
chitinázou a snaží se najít odpověď na 2 otázky typu „co by kdyby“: Jelikož leishmanie nemají 
katalázu, neprobíhala by infekce hostitele úspěšněji, kdyby ji získaly? A jelikož chitinázu mají, byly 
by schopny přenosu vektorem a infekce hostitele,i pokud by o ni byly připraveny?   

Práce je vcelku krátká (59 stran), ale je velmi dobře napsaná nejen po stránce stylistické, ale i 
logické a je klasickým způsobem členěna. V literárním přehledu (20 stránek), je čtenář seznámen 
se základními fakty jak o leishmaniích i leishmaniózách, tak i o obou enzymech – kataláze a 
chitináze ve hmyzím vektorovi i savčím hostiteli. Materiál a metodika (12 stran) popisuje chov 
flebotomů i hlodavců, měření chitinázové aktivity, provádění experimentálních infekcí, měření 
morfologických forem leishmanií (diplomantka jich proměřila několik tisíc) a další molekulárně – 
biologické, imunologické i statistické metody, které musela Bc. Kristýna Glanzová zvládnout.  

Vliv obou enzymů na vývoj leishmanií byl sledován komplexně – porovnáním intenzity a 
lokalizace infekcí, zastoupení morofologických forem leishmanií i srovnáním efektivity přenosu 
infekce flebotomy na myši jakož i nakažení flebotomů při sání na myších. Výsledky jsou detailně 
prezentovány na 19 stránkách z větší části formou tabulek a grafů. Diskuse je logicky napsaná, 
ale krátká (4 stránky). Autorka se v ní z větší části zamýšlí nad rolí katalázy, na chitinázu zbyla 
jediná stránka. Z dvoustránkového shrnutí vyplývá, že genetické modifikace infekční potenciál 
parazita nevylepšily, ale naopak zhoršily. Závěry práce však pomohly objasnit roli chitinázy i 
katalázy v interakcích mezi parazitickým a hostitelským organismem. Práci uzavírá seznam 
literatury (77 citací) a Přílohy (5 stran), zahrnující některá surová data. 

Práci se dá málo co vytknout. Snad jen drobnosti, jako například že údaje o P a signifikanci 
rozdílů v intenzitě a lokalizaci infekce,  zastoupení morfologických forem, přenosu leishmanií 
infikovanými flebotomy atp.  jsou sice uvedeny v textu kapitol 4.1.1.1 , 4.1.1.2, 4.1.1.3. atd., ale 
pro větší názornost by měly být vyznačeny i v příslušných tabulkách (tab. 6, 7, 9) atd. Podobně 
v části výsledků věnované chitinázové aktivitě – tabulky 10 a 11. 

Málo je i překlepů a nesprávných formulací, například:  

Str. 22: …aby bylo vyloučeno, že sledované projevy nejsou vyvolané jen samotnou genovou 
manipulací. 

Str. 28: …provedena na třech myší… 

Diplomantce bych si dovolil položit tyto otázky: 

1. Proč schopnost syntézy katalázy nevadí leishmaniím lokalizovaným ve vektorovi, 
zatímco při přenosu do obratlovčího hostitele vyvolá problémy? 

2. Proč byl vliv chitinázy na vývoj leishmanií studován na třech modelech, zatímco vliv 
katalázy na jediném ? 

3. Co vedlo diplomantku ke zveřejnění jednotlivých nesumarizovaných výsledků –vzorek po 
vzorku, myš po myši – v Přílohách na str. 54-59? A proč do Příloh nebyly začleněny i 
tabulky 9 a 12, které jsou součástí Výsledků, ačkoliv jsou rovněž vedeny v témže duchu? 

4. Počítá se s publikováním výsledků práce v odborném tisku? 

Práce splnila všechny vytýčené cíle. Přinesla celou řadu nových poznatků, které jsou rovněž 
přínosné pro další výzkum. Diplomantka odvedla velké množství náročné práce. Prokázala 
schopnost velice dobře se orientovat v dané problematice, provádět složité laboratorní činnosti, 
shromažďovat, vyhodnocovat a statisticky zpracovat data a na základě výsledků formulovat 
smysluplné hypotézy a závěry. 

Závěr: Doporučuji, aby práce práci Bc. Kristýny Glanzové „Role katalázy a chitinázy 
v životním cyklu leishmanií“ byla přijata jako práce diplomová a aby byla hodnocena 

příznivě. 

 
 
V Praze, dne 14. 7. 2020                                                                           RNDr. Petr Kodym, CSc. 
 


