
Oponentský posudek na magisterskou práci pana Tomáše Pánka na téma: 

„Evoluce anaerobních heteroloboseí“. 

 

Předložená diplomová práce se zabývá biologií a zejména evolucí 

heteroloboseí. S těmito organismy má pak řešitelské pracoviště dlouholeté a 

bohaté zkušenosti. Diplomová práce pana Tomáše Pánka ohromí oponenta na 

první pohled a to především svým rozsahem a úhledností. Psát diplomku o délce 

138 stran již není dnes příliš populární. Musím se přiznat, že osobně dávám 

přednost kratším textům a to i v případě publikací. Jsem si také jist, že by mohl 

diplomant ušetřit trochu našich lesů a diplomku klidně zkrátit. Není například 

dle mého názoru nutné vypisovat všechny rody heteroloboseí (str. 27-35), úplně 

by stačilo věnovat se rodům, které pan Pánek ve své diplomce analyzuje. 

Nicméně, celá diplomka jasně vypovídá o mimořádném zájmu diplomanta o 

studovanou skupinu prvoků. Přehled autora je obdivuhodný. Přesto jsem si 

v diplomce pár nedostatků našel, i když jde zhusta o věci více méně formální. 

Také mě trochu překvapilo, že student Pánkova formátu nesáhl po angličtině, ale 

nejsem si zcela jist, zda Karlova univerzita něco takového u magisterských prací 

umožňuje.  

Z pohledu grafického uspořádání textu se mi nelíbí členění na odstavce podle 

anglického vzoru. Takový text se stává trochu nepřehledným a nechápu, proč se 

k němu diplomant uchýlil. Některé části literárního přehledu, například část 

popisující tvorbu bičíku u Naegleria gruberi, se mi zdají být trochu mimo 

souvislosti. Nicméně celkově tato diplomová práce tvoří vyvážený celek. Přesto 

mám pár připomínek: 

 

1) Co myslí autor „vícenásobným přechodem“ klasické mitochondrie 

heteroloboseí k anaerobním variantám bez krist? (str. 9) 

2) Rozmezí doby fixace od 20 minut do 14 hodin mi přijde poněkud široké.   

3) Termín „příprava kompetenčních buněk“ se mi zdá poněkud popletený, 

pokud ovšem nejde o nějaký nový, pražský novotvar typu 

„sekvencování“. Vzhledem k faktu, že jej pan Pánek používá i v dalším 

textu, zjevně v něm našel, na rozdíl ode mne, zalíbení. 

4) Nadpis „Colony PCR“ je bez bližšího vysvětlení.  

5) Z práce není jasné, zda byly sekvenovány oba řetězce. 

6) Diplomant tvrdí, že použil „Basic Local Alignment Toll“. Pevně doufám, 

že jde jen o omyl a že budeme tohoto poplatku ušetřeni. 

7) Fakt, že autor v diplomové práci prezentuje nejdříve molekulární 

fylogenetické analýzy a až pak morfologii izolátů je nezvyklý. Má pro to 

autor nějaký speciální důvod? 

8) Vzhledem k faktu, že PC4AM tvoří ve všech stromech extrémně dlouhé 

větve, chybí mi v práci použití metod k jeho odstranění (Phylobayes 

CAT-BP model; LogDet; SlowFast). 



9) Osobně jsme velmi skeptický s použití sekundární struktury RNA 

k fylogenetickým účelům. Vypovídací schopnost prostých struktur bez 

náznaku jejich srovnání je, dle mého názoru, minimální. Navíc, uvedené 

struktury jsou většinou modelovány pro nejnižší nutnou energii k jejich 

formování. Tento logický předpoklad se ale ukazuje jako ne vždy 

správný. 

10) Na straně 96 autor tvrdí, že „hydrogenozomy (rodu Psalteriomonas) 

obsahují četné prokaryotické endosymbionty, pravděpodobně 

metanogenní  archebacterie“. Jaký vliv může mít přítomnost bakteriálních 

endosymbiontů na předpokládaný metabolismus těchto modifikovaných 

mitochondrií? Jak mohou obecně endosymbiotické bakterie ovlivnit 

mitochondriální metabolismus? 

11) Autor v diskusi říká, že Percolomonas descissus byl na základě 

fylogenetické analýzy vyčleněn do nového rodu, ale již neříká do jakého 

(alespoň jsem to nenašel) a proč. Mohl by to autor trochu upřesnit? 

12) Považuje autor AU test skutečně za přínosný? Jaké další informace 

AU test přinesl, ve srovnání s běžnou fylogenetickou analýzou?  

13) Nemůže být monofýlie P. cosmopolitus – Stephanopogon – 

PC4AM výsledkem fylogenetického artefaktu? Všechny zmíněné taxony 

tvoří dlouhé větve. 

 

Souhrn 

Diplomová práce Tomáše Pánka je výjimečná. Zahrnuje celý proces od 

izolace organismu, přes popis jeho morfologie (světelná mikroskopie) a 

ultrastruktury (elektronová mikroskopie) až po molekulárně fylogenetické 

analýzy a jejich fundovanou interpretaci. Rozsah práce v této diplomce je 

obdivuhodný. Postrádám snad jen použití fylogenetických metod vhodných 

k odstranění možných fylogenetických artefaktů. Vysoce hodnotím úroveň 

mikroskopických fotografií.  Tato práce zcela jistě splňuje požadavky na 

magisterské práce a proto ji s radostí doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

        v Českých Budějovicích 24. 5. 2011 

 

Miroslav Oborník 

Biologické centrum AVČR 
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