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Posudek na bakalářskou práci 

Jméno posuzovatele: Jan Votýpka  školitelský posudek 
 oponentský posudek Datum: 26. srpna 2011 

Autor: Mgr. Petr Soukal 
Název práce: Přenos genetické informace mezi parazitem a jeho hostitelem 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Práce je literárním přehledem poznatků o horizontálním genovém transferu (HGT) a autor si dal 
za cíl pokud možno vyčerpávajícím způsobem zmapovat publikované případy přenosu genetické 
informace mezi parazitem a jeho hostitelem.  
 
Struktura (členění) práce: 
Práce má 25 stran textu a je klasicky členěna na úvod, vlastní literární rešerši rozdělenou logicky 
do čtyř kapitol (odpovídajících jednotlivým taxonomickým skupinám), závěr a obsáhlý seznam 
literatury. BP doplňuje i řada vhodně zařazených obrázků.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autor cituje na 97 literárních zdrojů, což je počet více jak dostatečný. V některých případech by 
bylo možné zvážit nezbytnost uvedení příslušné citace, či by mohla být citace lépe zařazena 
k uvedené informaci (viz namátkou str. 23, cit (88, 89)).  
 
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): 
Po formální, grafické a jazykové stránce hodnotím práci jako velmi (nadstandardně) kvalitní. 
Počet méně zdařilých formulací je vzhledem k rozsahu textu zcela zanedbatelný. Také 
formálních nedostatků jsem nalezl jen pár: V seznamu literatury jsou v názvech článků 
nejednotně velká a malá písmena, nejednotné uvádění/neuvádění čísla časopisu v rámci 
ročníku, na Obr. 2.1. jsou chybně uvedené barvy reprezentující hmyz resp. hlístice, ve větách 
typu „Schistosomózou trpí přibližně 207 000 000 lidí“, by bylo lépe napsat 207 milionů, atd.  
Též bych se přiklonil k vypsání všech autorů článků a nikoli jen „et al.“ v případech, že je autorů 
více jak dva.  
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Velmi kvalitní BP obsahující řadu logicky utříděných informací. Autor prokázal schopnost 
vyhledat a analyzovat odbornou literaturu a zadané téma zpracoval komplexně a přitom 
dostatečně přehledně a srozumitelně. Ačkoli bych možná ocenil zevrubnější závěr a syntézu 
nashromážděných poznatků, přesto BP hodnotím jako vynikající. 
 
Otázky a připomínky oponenta: 
Záležitost přenosu kDNA z T. cruzi do člověka je s největší pravděpodobnosti artefakt, a 
pozornost by si proto tento příklad zasloužil spíše v pojednání o vědeckých omylech, než v této 
BP. V budoucnu, v éře běžného sekvenování celých genomů, nás dozajista čeká řada dalších 
zjištění týkajících se HGT mezi parazitem a hostitelem, a dozajisté dokážeme fundovaně 
odpovědět na mnohé otázky, naznačené i v rámci předložené BP, kterých se autor zlehka 
dotýká v svém závěru. Přesto bych se rád zeptal na jeho názor, případně na publikované 
znalosti týkající se této problematiky:  

1) Je častější HGT z parazita do hostitele nebo z hostitele do parazita? 
2) Je častější HGT u vztahů parazitárních, komenzálních či symbiotických? 
3) Je HGT mezi parazitem a hostitelem častější u genů se vztahem k jejich vzájemné 

interakci nebo „náhodných“ genů? 
4) Domnívá se autor, že získání genů pro MHC-I parazitem (schistosomou) z hostitele, 

v němž se aktuálně vyskytuje, je reálné? 
5) Existuje vysvětlení proč je tak častý HGT plastidových genů mezi zárazou a mordovkou, 

když jsou obě nezelené? 
6) Jaké tématice (a jakými metodickými postupy) se hodlá autor věnovat ve své DP? 

 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí zveřejněných informací) 

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

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail mikes@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: RNDr. Libor Mikeš, Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 
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