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Posudek na magisterskou diplomovou práci Bc. Tomáše Pánka „Evoluce anaerobních 

heteroloboseí“ 

 

Tomáš Pánek začal v mém týmu pracovat ještě během závěrečných let svého studia na 

gymnáziu, tedy v době, kdy se vlastně ještě o žádném týmu nedalo hovořit. V roce 2006 

vypracoval společně s Vítem Cézou pod mým vedením práci SOČ na téma střevní symbionti 

švábů. Tato práce vyhrála celostátní kolo SOČ v oboru biologie a Tomáš a Vítkem 

nepostoupili do mezinárodního kola jenom proto, že Tomáš byl o několik týdnů starší, než 

bylo povolené maximum. Po nastoupení do studia biologie na PřF UK se Tomáš začal 

zabývat diverzitou volně žijících anaerobních protist. Společně se mnou a Mgr. Eliškou 

Ptáčkovou založil sbírku kultur těchto organismů, která v současnosti obsahuje několik set 

položek a pro několik skupin prvoků se jedná o největší sbírku na světě.  

Protože jsme během Tomášova bakalářského studia s volně žijícími prvoky teprve 

začínali, nebylo zpočátku jasné, které konkrétní skupině se Tomáš bude podrobně věnovat. 

Volba víceméně náhodně padla na anaerobní Heterolobosea. Jak se ukázalo později, byla tato 

volba více než šťastná. Heterolobosea je sice malá a poněkud přehlížená skupina prvoků, ale 

ukazuje se, že je až neuvěřitelně morfologicky a ekologicky diverzifikovaná. Právě anaerobní 

zástupci tvoří významnou ekologicku skupinu. Tomášovi se podařilo převést do stabilní 

kultury, morfologicky a fylogeneticky charakterizovat nejen většinu těch několika již 

popsaných druhů anaerobních heteroloboseí, ale objevil i několik nových druhů a rodů, a 

zdvojnásobil známou diverzitu této skupiny. Tomáš získal tak hluboký vhled do anaerobních 

heteroloboseí, že se již stal světově významným specialistou na tuto skupinu.  

Tomášův magisterský projekt se však původně neměl zabývat heterolobosei, ale 

podivným anaerobním organismem PC4AM. Jeho morfologie a struktura buněk je natolik 

podivná, že nepřipomíná žádnou konkrétní eukaryotickou linii. Také první sekvenční data 

nepomohla zařadit ho na nějaké místo eukaryotického fylogenetického stromu – jeho SSU 

rDNA je natolik divergentní, že první analýzy spolehlivě umisťovaly organismus PC4AM na 

samý kořen eukaryotického stromu. Zde je nutno si uvědomit, že pro získání prvních 

sekvenčních dat z organismu PC4AM musel Tomáš vynaložit enormní úsilí. Po prvním 

úspěchu se dostavily i další, Tomáš získal i sekvence α- a β-tubulinu z organismu PC4AM. 

Jaké bylo naše překvapení, když se ukázalo, že i organismus PC4AM patří do heteroloboseí! 

Kruh se tak uzavřel a mohla vzniknout předložená monumentální práce. 



Prakticky po celou dobu studia pracoval Tomáš Pánek zcela samostatně. O jeho 

schopnostech svědčí i to, že se i přes lenost školitele neváhal sám pokoutně naučit některé 

metodické postupy. Nakonec dospěl tak daleko, že učil školitele, jak ovládat počítačový 

cluster Darwin. Jeho výsledky byly opakovaně jím samým nebo školitelem prezentovány na 

národních i mezinárodních konferencích. Z výsledků diplomové práce budou v nejbližší době 

sepsány dva rukopisy. Tomáši Pánkovi byly uděleny již dva projekty GAUK, ve kterých se 

zabýval/zabývá anaerobními heterolobosei a jakobidy. Asi největší jeho úspěch svědčící o 

jeho kladném přijetí vědeckou komunitou je fakt, že se stal členem výboru (studentským 

zástupcem) Mezinárodní protistologické společnosti (International Society of Protistologists, 

ISOP). Je nutno zmínit i jeho několikaletou práci pro biologickou olympiádu. 

 Hodnocení formální stránky práce ponechávám na oponentovi. Z pohledu školitele 

jsem s průběhem celého studia Tomáše Pánka více než spokojen. Jsem přesvědčen, že 

předložená magisterská práce je svým rozsahem i kvalitou zpracování zcela mimořádná. Proto 

ji s radostí doporučuji k obhajobě. 
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