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OPONENTSKÝ POSUDEK  

na disertační práci Mgr. Víta Cézy  

„Morfologická a molekulární diverzita endobiotických a volně žijících trichomonád“  

vypracované na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze  

pod vedením prof. RNDr. Ivana Čepičky, Ph.D. 

Předložená disertační práce Mgr. Víta Cézy se zabývá dosud velmi málo studovanými 

skupinami Parabasalia a to konkrétně: 1) r. Hypotrichomonas, 2) trichomonádami primátů 

(Středoafrická republika) a 3) volně žijícími trichomonádami.  

Disertační práce je napsaná v českém jazyce a je shrnutá do následujících kapitol: Abstrakt 

(2 strany, v českém i v anglickém jazyce), 1. Úvod a cíle práce (3 strany), 2. Vývoj a současný 

stav poznání (31 stran), 3. Shrnutí výsledků disertační práce (10 stran), 4. Použitá literatura 

(úctyhodných 216 literárních zdrojů), 5. Závěr (velice stručný, ani ne na půl strany) a nakonec 

přiložené publikace v kapitole 6. Odborné články zahrnuté do této disertační práce. Práce je 

založená na výsledcích sepsaných do publikací, dvě z nich již byly publikovány v 

impaktovaných mezinárodních časopisech (European Journal of Protistology, Parasitology) a 

třetí práce byla předložena ve formě rukopisu odeslaného k recenznímu řízení (Protist). Autor 

práce je prvním autorem na jedné z publikovaných prací a na odeslaném rukopisu.  

Cíle práce jsou jasně definované a spadají do tří dílčích projektů. Stanovené cíle práce byly 

splněny. Nicméně se nemůžu zbavit dojmu, že „dílčí projekty“ byly definovány až na základě 

dosažených výsledků. Literární přehled je čtivý, vhodné doplněný o ilustrační obrázky a 

fylogenetické stromy, a svým obsahem naznačuje dobré pochopení tématu. I navzdory dosažení 

nepochybně kvalitních výsledků je pro mě forma jejich shrnutí tak trochu zklamáním. Uvedená 

část disertační práce (kapitola 3) dle mého názoru zbytečně dupluje shrnutí výsledků 

jednotlivých dílčích projektů (zkrácená a rozšířená verze), ale postrádá souhrnnou diskusi 

(zejména v podkapitole 3.1 a 3.3). Ačkoliv podobná organizace je poměrně běžným jevem u 

disertačních prací založených na publikacích, nepovažuji ji za šťastnou volbu, protože ze tří 

souhrnných podkapitol se čtenář dozví vlastně totéž, co z přiložených publikací nebo rukopisu. 

I když je část výsledků vhodně zakomponována do shrnutí současného stavu poznání odborné 

problematiky (kapitola 2), tato kapitola by neměla nahrazovat plnohodnotnou diskusi. Obecnější 

shrnutí a diskuse všech získaných výsledků, která by výše uvedené dílčí projekty vhodným 

způsobem propojovala, by umožnila i nezasvěcenému čtenáři podívat se na problematiku z 

různých úhlů pohledu, a ještě více by zdůraznila významný přínos autora (a jeho kolektivu) 

k poznání (nejen) diverzity a hostitelské specifity trichomonád. V neposlední řadě nelze 

opomenout, že je na škodu, že disertační práce není napsána v anglickém jazyce a tím se stává 

nedostupnou pro odborníky ze zahraničí, kteří by mohli být kvalitními oponenty.  

I navzdory výše uvedené kritice, celkově hodnotím odevzdanou práci jako zdařilý výsledek 

několikaletého úsilí, založený na úspěšném zvládnutí kultivace studovaných organismů, 

taxonomické identifikaci pomocí světelné mikroskopie, barvení cytoskeletu protargolem, a v 

neposlední řadě na využití metod molekulární biologie a fylogenetiky. Pominu-li úctyhodný 

dataset a skutečnost, že disertanta vedl renomovaný odborník v oboru, lze považovat úspěšné 

recenzní řízení před zveřejněním u dvou zahrnutých publikací za určitou záruku kvality 
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získaných výsledků. Navíc upřímně oceňuji, že nehledě na současné trendy ve výzkumu, se práce 

zaměřila na málo probádané skupiny trichomonád. Jak to totiž bývá u skupin zahrnujících 

významné patogeny zvykem, výzkum volně žijících zástupců a endosymbiontů z ekonomicky či 

medicínsky nevýznamných hostitelů bývá dlouhodobě podceňován, a to i navzdory tomu, že u 

nich lze očekávat značný přínos k lepšímu pochopení evoluce celé skupiny. Toto pravidlo 

nezklamalo ani v případě trichomonád. A právě proto považuji za nejvýznamnější vědecký 

přínos získání důkazů (i když nepřímých) o existenci volně žijících trichomonád a úspěšnou 

kultivaci úctyhodného počtu (46) jejich kmenů pocházejících z rozmanitých anoxických 

habitatů, které je doplněno o taxonomickou revizi volně žijících trichomonád a dále také popsání 

nových taxonů (odeslaný rukopis). V další kvalitní publikaci (Céza et al. 2015) se autorům 

podařilo získat celkově 23 kultur hypotrichomonád ze skutečně různorodých hostitelů, přičemž 

provedli revizi skupiny Hypotrichomonas a popsali šest nových druhů. Během studie střevních 

trichomonád u goril, šimpanzů a lidí obývajících rezervaci Dzanga-Sangha ve Středoafrické 

republice (Petrželková et al. 2020), autoři jako první na světě získali vzorky tetratrichomonád ze 

zdravých lidí a dospěli k závěru, že klasické střevní tetratrichomonády patřily k běžné 

mikrobiotě lidského střeva, ale byly potlačeny s rozvojem civilizace. Na základě odlišného 

zastoupení trichomonád ve zkoumaných hominidech autoři usuzují, že prostředí tropického lesa 

neumožňuje těsnější kontakt potřebný pro jejich přenos.  

Výsledky uvedených studií bezesporu přispívají velkou měrou k odhalování skutečné 

diverzity trichomonád a posunují danou problematiku o veliký kus dopředu.  

K práci mám několik připomínek: 

• Necítím se kompetentní hodnotit českou gramatiku nebo stylistiku (nějaké chyby a překlepy 

se v textu vyskytují), ale trochu mě v textu zaráží opakované použití počeštěných názvů 

skupin organismů (jako např. deveskoviny, kalonymfy, honigbergiellidy) přičemž se často 

až později v textu podle latinského názvu čtenář dozví, o jaký taxon se jedná. U vyšších 

taxonů, jako jsou třeba „trichomonády“, které se v textu pravidelně opakují, je toto 

pochopitelné, ale rozhodně bych se vyhnula počešťování názvů menších skupin, které se v 

textu zmiňují pouze ojediněle, a proto tady lze použít latinské názvy. 

• Nechybí na str. 10 ve větě „Dlouhodobě bylo taktéž zásadně podceňováno studium volně 

žijících trichomonád… případné sekundárně žijící druhy by mohly přispět k pochopení 

zajímavého a vzácného ekologického fenoménu reverze parazitismu“ slovo VOLNĚ? 

Taktéž u věty „Tvar a velikost parabazálního aparátu … znaků jednotlivých druhů nebo i 

druhů“ se nejspíš jedná o překlep (str. 13).  

• Z časových důvodů jsem nekontrolovala citace se seznamem literatury, ale během 

zjišťování, jak lze z termitů experimentálně odstranit symbionty (str. 34), jsem si všimla, že 

zmiňovaná práce Cleveland 1925 chybí v seznamu použité literatury. 

• V seznamu použité literatury by bylo vhodné sjednotit formát (zejména nejednotné použití 

kurzivy v názvech časopisů) a uhlídat si použití kurzivy u latinských jmen (asi u čtyř 

referencí). V referenci Taerum et al. 2020 je za rokem navíc písmeno „b“. 

• I přes nespornou kvalitu dosažených výsledků, bych si dovolila lehkou kritiku obrazových 

tabulí, zejména u odeslaného rukopisu. Jsem přesvědčená, že i objekty o velikosti cca 5 µm, 

kde je problém pořídit zaostřené snímky, lze v publikaci demonstrovat tak, aby to celkově 

„ladilo oku“ a nesnižovalo dojem z kvality získaných dat. Dá se toho dosáhnout 
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sjednocením jasu a kontrastu mikrografů (pochopitelně je pak nutné softwarový zásah 

přiznat v metodice) a taky lepším zpracováním do obrazových tabulí. Dle mého názoru jsou 

obrazové tabule nepřehledné (pomohlo by jednoznačné oddělení jednotlivých mikrografů 

například tenkou bílou čárou) a určitě bych doporučila uhlídat si velikost použitého fontu 

v popiscích a označení obrázků ve finálním PDF (v přiloženém rukopisu je to nejednotné).  

• Celkově v získaných výsledcích postrádám vyhodnocení často zmiňovaných 

cytoskeletálních elementů pomocí metod elektronové mikroskopie. Ze zkušenosti vím, že 

mnohdy nelze spolehlivě analyzovat pohybové struktury pouze za využití metod světelné 

mikroskopie a zahrnutí metod elektronové mikroskopie zaručuje komplexnější přístup. 

Popis taxonů a jejich vztahů by tak byl založen na bohatějším a více spolehlivém datasetu. 

Navíc by transmisní elektronová mikroskopie pomohla objasnit zdánlivě arteficiální 

charakter zmiňovaných „knobs“ na předních bičících.  

• V publikaci Céza et al. 2015 (str. 83) se zmiňuje, že pohyblivé buňky jsou moc rychlé pro 

obrazovou dokumentaci. Tenhle problém však lze vyřešit pořízením kvalitního videa a jeho 

softwarovým rozložením do jednotlivých snímků (tzv. „frames“).  

 

Přikládám několik dotazů k zodpovězení: 

1. Zajímalo by mě, jaký byl podíl autora disertační práce na kultivacích. Vzhledem k tomu, že 

se věnuji in vitro postupům, bych upřímně ocenila, kdyby autor při obhajobě podrobněji 

popsal použité postupy pro izolaci, kultivaci a dlouhodobé uchovávání trichomonád.  

2. Ví se něco o proteinovém složení cytoskeletálních žíhaných fibril, jež jsou součástí 

parabazálního aparátu (str. 13)?  

3. Autor uvádí (str. 18), že u trichomonád jsou rozlišovány dva typy kosty (rigidní typ A vs. 

kontraktilní typ B) s podobným proteinovým složením, ale odlišným žíháním. Jaké je tedy 

proteinové složení uvedených dvou typů a čím si vysvětlujete, že i s podobným typem 

proteinové skladby je jeden typ rigidní a druhý kontraktilní? 

4. Čím si vysvětlujete tendenci "k výraznému zvětšování svých buněk“ u trichomonád s malým 

počtem bičíků vyskytujících se v zadním střevu termitů a dřevožravých švábů? 

5. Jakým experimentálním postupem lze odstranit z termitů symbionty (str. 34)?  

6. Jak se vysvětluje různá lokalizace patogenů, jako je Tritrichomonas foetus, v odlišných 

hostitelích (str. 36)?  

7. Čím si vysvětlujete zvýšení patogenního potenciálu u trichomonád, jež pronikly ze střeva 

do jiného orgánu hostitele? 

8. Jaké klinické příznaky vykazují lidé s prokázaným záchytem trichomonád v respiračním 

traktu (str. 40)? Je zavlečení trichomonád do respiračního traktu a následné patologické 

projevy u lidí vázané na koinfekci s bakteriemi?  

9. V publikaci Céza et al. 2015 autoři usuzují na základě absence známek nemoci u hostitelů, 

že zástupci rodu Hypotrichomonas jsou neškodní komenzálové. Jaké klinické či patologické 

projevy u hostitelů byly vyhodnocovány?  

10. Není možné, že by se u 4 vzorků tetratrichomonád izolovaných ze zdravých lidí (Petrželková 

et al. 2020) mohlo jednat pouze o „pasáž“?  

11. Z výsledků práce Petrželková et al. 2020 jsem pochopila, že ne všechny vzorky byly 

kultivované. Pokud je to pravda, prosím o vysvětlení na základě jakých kritérií rozhodovali 
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autoři, zda určitý vzorek kultivovat nebo nikoliv. Nesnižuje nejednotnost metodických 

postupů u různých vzorků spolehlivost interpretace získaných dat? 

12. V odeslané publikaci (Céza et al. 2021) se mimo dalších metodických postupů zmiňuje 

zpracování jednoho izolátu pro elektronově mikroskopickou analýzu, ale nikde jsem 

nenalezla odpovídající elektronogramy. Prosím autora o vyjádření, proč tam tyto nebyly 

zahrnuty. 

13. Je nějaký speciální důvod, proč se u nově popsaných taxonů v mnohoautorské práci Céza et 

al. 2021 objevuje pouze dvojice autorů Céza & Čepička? Jakých byl podíl ostatních 

spoluautorů na výsledcích a přípravě rukopisu? 

14. K čemu slouží pohyblivé rostrum u druhu Pimpavicka limacoides? 

15. Jaký je odhad úspěšnosti záchytu volně žijících trichomonád vzhledem k počtu odebraných 

vzorků a jaké jsou další perspektivy tohoto výzkumu?  

 

Závěrem konstatuji, že Mgr. Vít Céza prokázal schopnost kvalitní a samostatné vědecké 

práce. Předložená disertační práce po formální stránce splňuje požadavky kladené 

Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy k získání titulu PhD v oboru Zoologie. Přes 

vznesené připomínky považuji práci za kvalitní a doporučuji ji k obhajobě.  

 

 

 

V Brně, 3. prosince 2021 

  

 

Doc. RNDr. Andrea Bardůnek Valigurová, Ph.D. 

Ústav botaniky a zoologie 

PřF Masarykovy univerzity, Brno 


