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Předložená diplomová práce je zaměřena na identifikaci hlavních proteinových komponent 
v exkrečně-sekrečních produktech dospělců motolice obrovské (Fascioloides magna) a podrobnou 
biochemicko-molekulární charakterizaci nejvýznamnějších z nich, tedy katepsin L. Výzkum 
relativně málo probádané motolice F. magna byl v helmintologické skupině na Katedře 
parazitologie (Př.f., UK) zahájen teprve před několika málo lety, a proto většina informací nabytých 
na základě experimentální práce Katky Beránkové představuje originální soubor dat, jež bude 
mimo jiné nepochybně využit nastupujícími studenty, pokračujícími v řešení podobných okruhů 
problematiky týkající se zajímavého parazitárního modelu F. magna.  

 
Kateřina Beránková nastoupila do magisterského studia na Katedře parazitologie ve 

školním roce 2008/2009, po absolvování bakalářských studií na Jihočeské univerzitě v Českých 
Budějovicích, kde se v laboratoři Dr. Olega Ditricha zabývala problematikou terapie 
kryptosporidiózy u experimentálních myší. Téma diplomové práce zadané na Katedře parazitologie 
(Př.f., UK) pro ni tedy bylo zcela nové. Je pro mne potěšující, že se Kateřina s tématem dokázala 
poměrně samostatně vypořádat a osvojit si nejen celou řadu experimentálních metod, ale dokázala 
být platná i během četných terénních výjezdů.  

 
Na rozdíl od pozitivního pohledu na sumu a charakter shrnutých výsledků si jako školitel 

nemohu odpustit výhrady k některým fázím vlastní tříleté experimentální práce a jejímu časování 
v průběhu autorčina studia, kdy byl plynulý postup práce často brzděn Kateřininými mnohačetnými 
mimostudijními aktivitami. Některé z opakovaných „rozjezdů“ pro mne byly až vyčerpávající, a 
přestože je předložená práce výsledkově poměrně rozsáhlá, tak si troufám tvrdit, že nakonec 
mohla působit mnohem kompletnějším a dopracovanějším dojmem a být tak kvalitnější předlohou 
pro vznikající impaktovanou publikaci, kterou Kateřina přislíbila v nejbližší budoucnosti (letos) 
sepsat.  Jako školitele mne navíc mrzí, že se s ohledem na prodloužená Kateřinina studia 
nepodařilo manuskript v angličtině odeslat současně s předložením diplomové práce, což bylo 
dlouhodobým původním plánem.  
 
Přestože mám uvedené výhrady k časovému rozvržení experimentů a výhrady zejména k procesu 
sepisování předložené diplomové práce, a i když některé z dílčích cílů zůstaly nedořešeny, tak se 
domnívám, že  práce splňuje základní podmínky kladené na diplomovou práci, a jednoznačně ji 
doporučuji k obhajobě. 
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