
 

 

 

 

Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Víta Cézy “Morfologická a molekulární 

diverzita endobiotických a volně žijících trichomonád" 

Předložená disertační práce se věnuje více či méně opomíjeným skupinám parabasalidů včetně 

volně žijících zástupců, kterým nebyla dosud věnována pozornost téměř vůbec. Právě tento dílčí 

projekt disertační práce věnující se poznání volně žijících parabasalidů mě zaujal nejvíc a považuji 

jeho výsledky, které přinesly objev překvapivého množství parabasalidů žijících mimo hostitele, za 

velmi zajímavé. Práce je kvalitní, založená na dvou pracích publikovaných ve vědeckých 

časopisech ohodnocených IF a jedné práci odeslané. Z toho je student ve dvou případech prvním 

autorem. Student je ještě spoluautorem jedné vědecké práce zaměřené na diverzitu parabasalidů, 

která není součástí disertační práce, ale je uvedena v příloze. Z formálního hlediska je práce dobře 

zpracovaná a plně odpovídá požadavkům kladeným na autora. Úvodní kapitola svědčí o tom, že 

student jasně rozumí hlubším problémům v oblasti diverzity, taxonomie a fylogeneze parabasalidů. 

Text je sepsán srozumitelně a prakticky neobsahuje žádné nesrovnalosti či překlepy. Výsledky, 

vycházející z vědeckých publikací, jsou jasně formulované a založené na dostatečném množství dat 

i odpovídajícím zpracování. Kvalita získaných dat dokazuje nejen pečlivost samotného autora, ale 

odráží se v ní i zkušenosti a znalosti jeho školitele a spoluautorů. Lze shrnout, že autor předloženou 

práci zpracoval na výborné úrovni. Zároveň dosáhl stanovených cílů a přinesl důležité poznatky 

zejména v oblasti diverzity parabasalidů. Níže uvádím dotazy nebo spíše náměty do diskuze, které 

mě napadaly během pročítání disertační práce a rád bych slyšel odpovědi nebo názor studenta. 

Otázky a komentáře: 

1) Existuje nějaké vysvětlení morfologických adaptací, kdy během evoluce u parabasalidů 

žijících v termitech došlo k obrovskému zmnožení počtu bičíků a to několikrát nezávisle u 

hypermastigidů i trichomonád? Obdobně jestli má nějaké vysvětlení zvětšování buňky 

parabasalidů u termitů a dřevožravých švábů? 

2) Velká diverzita parabasalidů je zejména u endobiotických zástupců, volně žijících je 

nesrovnatelně méně. Existují nějaké práce, které by využily metodiku metabarkódování 

parabasalidů z environmentální DNA, případně zjištění diverzity metabárkódováním i u 

endobiotických zástupců? Pokud ne, jaký je váš názor na tento možný způsob poznání 

diverzity u parabasalidů a nepřemýšlíte, že byste ho v budoucnu vyzkoušeli? 

3) Na základě již poměrně dlouholetého studia parabasalidů a výsledků vašeho bádání dovolil 

byste si odhadnout jaká by mohla být skutečná diverzita volně žijících parabasalidů – mám 

na mysli, jestli předpokládáte opravdu velkou skrytou diverzitu, která by i předčila tu 

známou endobiotickým způsobem života? Nebo je toto velmi málo pravděpodobné a volně 

žijících parabasalid budou jen například desítky druhů s tím že diverzita nastala až u 

endobiontů? 



 

 

 

 

4) Velmi zajímavé je zjištění u druhu Honigbergiella ruminantium, který je schopen 

endobiotického i volně žijícího způsobu života. Domníváte se, že takových amfizoických 

parabasalidů by mohlo být více např. u tetratrichomonád nebo obecně u parabasalidů 

s širokým hostitelským spektrem? 

5) Zjištění, že sekvenční identity úseků ITS u lidí z etnické skupiny Baku ze Středoafrické 

republiky s tetratrichomonádou identifikovanou u divočáka z České republiky je pro mě 

fascinující a svědčí pravděpodobně o značně neprozkoumaném hostitelském spektru a 

geografickému rozšíření této tetratrichomonády. Plánujete do budoucna se na tento druh víc 

zaměřit a pokusit se vysledovat jeho hostitelské spektrum?   

6) Souhlasím se závěry práce zaslané do časopisu Protist, že na základě fylogenetického 

stromu řada volně žijících parabasalidů přešla k volně žijícímu životu sekundárně. Nicméně 

při pohledu na strom a za předpokladu možné skryté diverzity volně žijících parabasalidů 

(vaše studie odhalila velké množství nových volně žijících kmenů) by bylo možné, že 

naopak endobiotický způsob života je ten sekundární. Připouštíte tuto možnost nebo je to 

nereálné? 

 

Závěr 

Předložená práce mě velmi zaujala. K práci nemám žádných zásadních připomínek, snad jen by jí 

víc slušela ještě jedna publikace, ale nicméně dvě prvoautorské práce jsou dostatečné k udělení 

titulu PhD. Hodnocenou disertační práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a autorovi přeji hodně 

štěstí a publikačních úspěchů v jeho (případné) další vědecké práci.  
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