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Předložená diplomová práce vypracovaná na Katedře parazitologie Přírodovědecké fakulty 
UK se zabývá biochemickou a molekulární charakteristikou inhibitorů Kunitzova typu u 
krevsajícího monogenea Eudiplozoon nipponicum. Monogenea jsou významnými parazity 
ryb, nicméně z molekulárního a biochemického hlediska se jedná o opomíjenou skupinu 
parazitů. Zejména proto oceňuji snahu autorky přispět a podílet se na tomto tématu. 
Zvolené cíle diplomové práce jsou přiměřené a dělí se na dva hlavní body: (1) Anotace 
sekvencí Kunitz inhibitorů z transkriptomového projektu a jejich ověření pomocí sekvenace 
DNA, (2) produkce rekombinantního inhibitoru a jeho funkční charakterizace. Cíle práce byly 
splněny, nicméně mám k práci řadu výhrad, které zde rozvádím. 

Diplomová práce je členěna na Úvod a Cíle práce, Literární úvod, Materiály a Metody, 
Výsledky, Diskuzi a Závěr. Tyto kapitoly jsou dále členěny na podkapitoly. Práce zahrnuje 71 
stran, z toho 52 stran vlastního textu. 

Po jednostránkovém Úvodu následuje Literární úvod čítající 12 stran, který je 
dostatečný, co se týče popisu inhibitoru Kunitzova typu (KT), jeho struktury a funkce. 
Literární úvod dále obsahuje velmi podrobný popis jednotlivých KT inhibitorů u různých 
organizmů od hadů, pavouků až po KT inhibitory u parazitů. Autorka se následně 
dostává k jejich praktickému využití a významu. Nicméně tato část odvádí od hlavního 
tématu. Z názvu práce, výsledků a závěru je patrné, že práce byla zaměřena na inhibitory KT 
u E. nipponicum, které by parazit mohl využít pro usnadnění příjmu a trávení krve, popřípadě 
by mohly interagovat s hostitelským hemostatickým systémem. Proto hodnotím jako největší 
slabinu celého literárního úvodu nepřítomnost jakékoliv informace o modelovém organizmu, 
včetně jeho popisu, ale i popis hostitelského hemostatického systému, tak aby čtenář získal 
ucelený obrázek o dané problematice. Zde bych spíše uvítala stručnější úvod do 
problematiky, ze kterého by vyplynulo kam projekt směřuje a následovaly by logicky 
navazující cíle práce. Co se týče formální úrovně práce, text je místy kostrbatý a je rozdělen 
do mnoha nespojitých odstavců, které narušují plynulost textu. 
 

Kapitola o metodice obsahuje podrobný popis použitých metod. Text je většinou 
plynulý, ale nachází se zde i méně pochopitelné pasáže jako je např. na straně 21 tabulka č. 
5, která má popisovat několik PCR metod dohromady. Tato tabulka mi nepřijde šťastně 
zvolená, stejně jako uvedená univerzální teplota 55 °C pro nasedání asi 20 různých primerů. 
Kromě toho svorka v tabulce označující opakující se cykly zahrnuje pouze dvě teploty. U 
použitých fluorogenních substrátů chybí uvedená koncentrace a nejsou zde uvedena ani 
excitační a emisní spektra. Jsou zde však i některé slovní obraty, které by bylo vhodné 
nahradit jinými „každá jamka obsahovala 100 µl roztoku séra – 20% rybí nebo 50% lidské, v 
PBS…“. Navíc se obsah některých odstavců opakuje. 

 



Ve výsledcích k bioinformatické části a produkci rekombinantního inhibitoru nemám 
žádné výhrady. Ale mám výhrady k popiskům grafů a tabulek. U některých tabulek (včetně 
tabulek v příloze) není patrné, co znamenají řádky a co sloupce. U grafů inhibičních aktivit mi 
chybí standartní statistické zpracování experimentu s vyznačením směrodatných odchylek a 
ani v metodice není zmíněno, zda byla měření opakována a popřípadě kolikrát. Někde nejsou 
uvedené ani jednotky např. na obrázku 12 na straně 36. Dále viz dotazy.  

 
V diskuzi autorka naráží na problematiku nejednotného názvosloví a nekonzistenci 

publikovaných výsledků v zahraniční literatuře. Diskuze je pak členěna do několika oddílů 
zabývající se jednotlivými experimentálními částmi, kde vysvětluje použité postupy a hodnotí 
své výsledky experimentů. Obecně bych uvítala širší zhodnocení výsledků a zejména zasazení 
do kontextu s tématem práce, popřípadě porovnání informací s jinými krevsajícími parazity.  
 

Závěrem je v této práci patrné, že autorka věnovala spoustu času a úsilí k načtení 
literatury a provedla detailní porovnání velkého počtu Kunitz inhibitorů (celkem 83) u všech 
různých druhů organizmů od člověka až k parazitům. Bohužel mi tento výčet přijde až 
zbytečně široký a působí na úkor tématu práce, kde bych spíše uvítala vysvětlení pojmů, jako 
je hemostáza nebo seznámení s modelovým organizmem, kterými se dále ve své práci 
zabývá. Z textu je patrné, že si autorka osvojila i řadu bioinformatických, molekulárních a 
biochemických metod. Přes veškeré výtky, předloženou diplomovou práci Markéty Černíkové 
doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako dobrou. 
 
 
 
Otázky: 

1. V závěru autorka zmiňuje schopnost efektivního příjmu a zpracování krve u E. 
nipponicum, mohla by autorka tento proces popsat? V jaké fázi by mohl parazit 
EnKC1 využít? 

 
2. Autorka se snažila detekovat komplex chymotrypsinu s rEnKC1 na gelu (obr. 13, str. 

36), kde ve sloupci 1 a 2 měl být komplex s rEnKC1 a v 3. sloupci měl být samotný 
chymotrypsin. Ve sloupci 3 není vidět žádný proužek a autorka v diskuzi uvádí, že 
v průběhu inkubace mohlo dojít k jeho degradaci. Ve sloupci 1 a 2, kde má být vidět 
komplex, je znázorněn proužek o velikosti 10 kDa a 25 kDa. Je proužek o velikosti 
25 kDa chymotrypsin? Pokud ano, jak je možné že v těchto vzorcích nedegradoval? 

Z metodiky je patrné, že vzorky, kde se měl vytvořit komplex byly po inkubaci 
dány do redukčního vzorkového pufru, popřípadě byly povařeny, zatímco vzorek se 
samotným chymotrypsinem/ rEnKC1 byl dán do neredukujícího vzorkového pufru. 
Proč autorka nepoužila neredukující vzorkový pufr i pro vzorky, kde se měl komplex 
vytvořit? 

 
3. Nerozumím grafu (obr 12, str. 36) a datům v příloze 5, kde autorka pomocí 

fluorogenních substrátů testuje schopnost rEnKC1 inhibovat kallikrein, plasmin, 
factor Xa, trombin a chymotrypsin. Na ose X je uveden čas a na ose Y OD335, 
popřípadě v příloze uvádí OD330. Mohla by autorka vysvětlit rozdíl mezi relativní 
fluorescenční jednotkou (RFU) a optickou denzitou (OD)? 
 



4. Autorka udává ve své práci, že v transkriptomu u E. nipponicum bylo nalezeno 
přibližně 40 potenciálních inhibitorů Kunitzova typu. Existují nějaké informace, jak je 
tomu u ostatních helmintů?  

 
5. Jaké další experimenty by autorka zvolila, než bude její práce publikována?  

 
 
 

V Praze dne 8.9.2021        Lucie Jedličková 


