
Školitelský posudek na diplomovou práci Mgr. Markéty Černíkové „Inhibitory Kunitzova typu u 

Eudiplozoon nipponicum“ vypracovanou na Katedře parazitologie PřF UK, Praha, 2021. 

Předložená práce svým obsahem navazuje na několikaletý výzkum peptidáz a jejich inhibitorů 

původem z dospělců monogenea Eudiplozoon nipponicum (E. kamegaii?). Rovněž využívá dat 

transkriptomového projektu týkajícího se tohoto druhu. V rámci diplomové práce bylo cílem nalézt 

sekvence Kunitz proteinů v transkriptomové databázi, u vybraných zástupců ověřit (případně 

kompletovat) sekvence pomocí Sangerova sekvenování (a RACE-PCR), anotovat aminokyselinové 

sekvence proteinů a v neposlední řadě vyprodukovat jeden z vybraných Kunitz proteinů 

v rekombinantní formě heterologní expresí v bakteriálním systému E. coli a posléze jej biochemicky a 

funkčně charakterizovat. Pro tyto účely byl vybrán kandidát, u nějž jsme na základě primární 

struktury předpokládali specifitu k chymotrypsin-like serinovým peptidázám (nazván EnKC1). 

Byť se studentka k diplomovému projektu postavila hned zpočátku s entuziasmem, práce v první fázi 

nabrala jisté zpoždění kvůli rozpracovanosti transkriptomických dat – konkrétně assembly, která byla 

v době nastoupení studentky na katedru intenzivně dolaďována, a obsah pracovní databáze byl 

teprve postupně doplňován. Přes tuto úvodní překážku se podařilo získat přehled o Kunitz proteinech 

parazita a splnit vytčený cíl. Tuto část práce považuji za zdařilou. Rovněž se podařilo transformovat 

dva bakteriální kmeny plasmidovým konstruktem s optimalizovanou kódující sekvencí EnKC1 a 

produkovat rekombinantní protein. Bohužel, další fáze, tj. chromatografická purifikace proteinu, byla 

doprovázena těžkostmi a přes několik modifikací protokolu se nedařilo získat frakce bez kontaminace 

bakteriálním proteinem. Navíc, jak bylo potvrzeno pomocí hmotnostní spektrometrie, EnKC1 měl 

tendenci na sebe „lepit“ fragmenty bakteriálních proteinů. Přesto bylo přistoupeno k částečné 

biochemické/funkční charakterizaci, ke které byly využívány pouze nejčistší frakce, což bylo důvodem 

poměrně malého množství využitelného materiálu. Podařilo se prokázat, že EnKC1 má dle 

předpokladu specifitu vůči chymotrypsinu (v nanomolárních koncentracích), a také částečně inhibuje 

trypsin-like peptidázu faktor Xa (v submikromolárních koncentracích), která je součástí koagulační 

kaskády krve. Překvapivě a opakovaně se ukázalo, že EnKC1 potencuje aktivitu lidského plasmového 

kallikreinu v závislosti na koncentraci. K dalším funkčním testům nebylo přistoupeno z časových 

důvodů. 

Přes vyjmenované překážky považuji cíle práce za splněné, byť ne v rozsahu, jaký jsme si zpočátku 

představovali. Studentka přistupovala k práci samostatně a pečlivě, a postupně bylo možno 

výsledkům jejích experimentů věřit. Nutno v této souvislosti podotknout, že její předcházející 

bakalářská práce vypracovaná na Katedře zoologie PřF UK byla na absolutně odvislé téma. Také zde 

zmíním fakt, že studentka si prodlužovala magisterské studium – jedním z důvodů byl i nezaviněný 

skluz na počátku práce. Druhým důvodem zřejmě bylo i to, že paralelně pracovala na druhém 

diplomovém projektu s afiliací k Zemědělské fakultě JČU, Katedře biologických disciplín, s názvem 

„Protilátková odpověď vrubozobých ptáků proti ptačím schistosomám“, u nějž jsem byl rovněž 

(externím) školitelem. Tato práce byla úspěšně obhájena v roce 2019. Studentka byla aktivní i rámci 

konferencí „Helmintologické dny“, kde se v roce 2018 umístila na 3. místě v soutěži o nejlepší 

studentský příspěvek v kategorii magisterských a bakalářských studentů (přednáška „Kunitz-like 

peptidase inhibitors of the blood-feeding monogenean Eudiplozoon nipponicum“). 

K sumarizaci výsledků a sepisování samotné práce došlo až po jisté prodlevě po ukončení 

experimentů kvůli přerušení studia z důvodu mateřské a rodičovské dovolené. Konzultace 



k sepisování práce probíhaly elektronicky, protože se Markéta usídlila poměrně daleko od své alma 

mater. Některé části textu jsem měl k dispozici v dostatečném předstihu, některé byly zasílány až 

v posledních dvou týdnech před odevzdáním. Oceňuji samostatnost studentky při sepisování textu, 

byť zásahy ze strany školitele byly nutné. Vážím si rovněž toho, že v literárním úvodu se věnovala 

Kunitz proteinům i ze širšího pohledu různých skupin organismů, zejména živočichů (včetně 

parazitických) a přinesla tak kvalitní souhrn o dosavadních poznatcích v této oblasti. Dokázala tak, že 

se naučila pracovat s literaturou a dokonce lze v textu nalézt kritické zhodnocení některých 

problematických prvků výzkumu Kunitz proteinů. Nevydala se tak jednodušší vyšlapanou cestou 

opakování informací, které již byly shrnuty v předchozích kvalifikačních pracích (a článku) jejích 

předchůdkyň (Karolíny Skipalové a především Lucie Jedličkové). Rovněž naprostá většina námětů a 

vývodů v Diskusi je výsledkem vlastního mentálního nasazení studentky, většinou jsem prováděl 

pouze formulační korekce. Na druhou stranu musím podotknout, že přes nasazení se nepodařilo 

odstranit či opravit nemalou řadu hlavně formálních nedostatků textu, jako je např. vytýkané 

zbytečné členění textu do krátkých odstavců, což značně zhoršuje čtivost textu zejména v literárním 

úvodu. Dále jde např. o nedostatky v popiscích tabulek, obrázků a grafů, z nichž některé byly vloženy 

až do finální verze práce a neměl jsem možnost je ovlivnit. Podrobnější zhodnocení nedostatků práce 

však přenechávám oponentovi. 

Přes výhrady uvedené v posudku považuji magisterskou diplomovou práci Markéty Černíkové, hlavně 

z hlediska její náplně a získaných výsledků, za poměrně zdařilou a plně ji doporučuji k obhajobě jako 

velmi dobrou. 

V Praze dne 11. 9. 2021       RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. 

         školitel 


