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Úloha humorálních (plasmových) faktorů při infekcích plžů schistosomami 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem této práce je shrnout recentní poznatky o humorálních faktorech plžů. Autorka 
popisuje především proteinové složky těchto faktorů, jejich struktury, funkce a 
změny koncentrací při infekcích plžů schistosomami. Práce je zaměřena především 
na plže Biomphalaria glabrata, přenašeče lidské motolice Schistosoma mansoni a 
plže Lymnaea stagnalis, přenašeče „ptačích“ schistosom rodu Trichobilharzia. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce má 28 stran.  
Je členěna na šest kapitol.  
Obsahuje český i anglický abstrakt, klíčová slova, úvod, vlastní rešerši, závěr a 
seznam literatury. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární zdroje jsou v práci až na pár vyjímek citovány správně. Tyto drobné 
chyby nesnižují kvalitu této práce. 
Autorka v práci použila odpovídající údaje z literárních zdrojů. 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
 
 
 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je výborná, jazykově vyvážená. V práci se nevyskytují chyby 
ani překlepy. 
Obrazová dokumentace je přehledná a číslovaná. V textu i u samotných obrázků a 
grafů se vyskytují adekvátní odkazy a citace. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka vypracovala přehlednou a recentní práci na zadané téma. V úvodní části 
podává stručný a jasný přehled o životním cyklu motolic a dopadu jejich rozšíření na 
lidskou populaci. V další části se věnuje obecné charakteristice imunity bezobratlých 
se zřetelem na plže. V poslední části podává široký přehled o známých humorálních 
faktorech produkovaných imunitními buňkami plžů. Zaměřuje se na strukturní a 
funkční popis těchto faktorů ve vztahu k parazitární infekci a jejich obrannému 
významu. Autorka se orientuje v současné vědecké literatuře na dané téma. Je 
schopná získané informace třídit, kriticky hodnotit a interpretovat. 
Předloženou práci doporučuji k přijetí. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
V práci bych na začátku uvítal seznam zkratek, zvláště v imunologicky zaměřené 
práci to považuji za nezbytnost. 
 
str. 6, 2. kapitola, 3. odstavec, 5. řádek: citace Cheng et. al., 1977 chybí v seznamu 
literatury 
 
str. 7, 4. kapitola, 1. odstavec, 11. řádek: citace Vasquez & Sullivan 2001 
str. 8, 4. řádek: citace Vasquez & Sullivan 2001 
citace jsou nejednoznačně určeny ve vztahu k seznamu literatury, doporučuji 
odlišení např. : Vasquez & Sullivan 2001A/B 
 
str. 14, 6.2 kapitola, 3. odstavec, 2. řádek: citace Zhang et. al., 2008 
str. 15, 2. odstavec, 2. řádek: citace Zhang et. al., 2008 
citace jsou nejednoznačně určeny ve vztahu k seznamu literatury, doporučuji 
odlišení např. : Zhang et. al., 2008A/B 
 
str. 19,  6.5.2. kapitola, 2. odstavec, 2. řádek: citace Kurachi 1993 chybí v seznamu 
literatury 
 
Autorka v práci uvadí, že u druhu Biomphalaria glabrata existují vnímavé a 
rezistentní kmeny k infekci motolicemi. Vyskytují se v přirozeném prostředí jednotlivé 
geograficky ohraničené populace těchto kmenů? Pokud ano má to vliv na míru 
promoření lidské populace motolicemi v daných oblastech? 
 
Dochází v případě simultánní infekce plže dvěma druhy motolic k nějakému 
soupeření mezi těmito parazity? 
 
Jaké množství hemocytů se vyskytuje v hemolymfě plžů ve srovnání s přítomností 
ostatních mikroorganismů (bakterií, hub , prvoků)? 
 
Byly u plžů popsány nějaké proteiny s vlastní cytolytickou aktivitou? (proteiny které 
se aktivně naváží na povrch pathogena a způsobí destrukci buňky vytvářením pórů 
v cytoplasmatické membráně? 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
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