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Předložená práce se zabývá peptidázami dvou zástupců naší fauny monogeneí z čeledi Diplozoidae, 

původního druhu Paradiplozoon bliccae z cejnka (Blicca bjöerkna) a zavlečeného parazita kapra (Cyprinus carpio) - 

Eudiplozoon nipponicum. Monogenea jsou důležitými a mnohdy ekonomicky závažnými parazity v chovech ryb. 

Jakkoliv je mnoho známo o jejich biologii, životních cyklech a ekologii, výzkum jejich fyziologie a molekulárních 

interakcí s hostiteli je teprve v začátcích. Mj. díky spolupráci s laboratoří doc. Gelnara z PřF MU a společnému 

grantovému projektu má naše výzkumná skupina příležitost zabývat se studiem diplozoidních monogeneí, která jsou 

jednou z hlavních čeledí zájmu brněnské skupiny. Vzhledem k našemu zaměření jsme se rozhodli analyzovat trávení 

proteinů u dvou zmíněných krevsajících zástupců. Hlavními cíli předložené práce byla detekce peptidázových aktivit a 

jejich bližší charakterizace v proteinových extraktech a exkrečně sekrečních (E/S) produktech dospělých červů a 

získání genových sekvencí peptidáz, které se mohou účastnit těchto procesů. Získaná data měla být porovnána se 

znalostmi proteolytických trávicích kaskád některých vybraných skupin hematofágních parazitů. 

Studentka během své práce zvládla řadu parazitologických, biochemických a molekulárních technik, zejména: 

parazitologická pitva ryb, sběr E/S produktů, extrakce proteinů, fluorometrické měření aktivit peptidáz, elektroforéza 

(1-D i 2-D) a blotting, izolace RNA, PCR techniky, klonování a transformace buněk atd. V neposlední řadě se účastnila 

procesu přípravy vzorků pro sekvenaci transkriptomu a v závěru zvládla i bioinformatickou část včetně anotací 

sekvencí vybraných genů. Musím zmínit, že práce někdy nebyla jednoduchá kvůli malému množství materiálu (červů) 

– v tom případě Lucie neváhala „rozhodit sítě“ po svých bohatých kontaktech a velkou měrou se aktivně zasloužila o 

jeho získání. 

Přístup Lucie k práci byl zodpovědný, pracovala s patřičným nasazením, za což ji chci pochválit. Dokázala 

pracovat samostatně i jako člen týmu, v případě váhání patřičně konzultovala postupy a výsledky. Za nejdůležitější 

výsledky její práce považuji zjištění, že cathepsin L je pravděpodobně hlavní trávicí peptidázou u obou druhů, kromě 

toho byla zjištěna i signifikantní aktivita cathepsinu B – pro oba typy enzymů byly získány celé sekvence. Z výsledků 

analýzy transkriptomu vyplynulo několik úplných sekvencí dalších (nejen) cysteinových peptidáz, které by rovněž 

mohly být zapojeny do trávicí kaskády. 

Co se týče finální podoby odevzdané práce: členění je klasické, práce je poměrně pěkně a přehledně graficky 

zpracována, patřičně doplněna o grafickou dokumentaci. Podrobnější kritické zhodnocení přenechávám oponentovi, 

nicméně musím zmínit, že zrod práce nebyl úplně lehký, zejména kvůli snaze psát podivně šroubovaným jazykem, 

který měl zřejmě vypadat více vědecky, ale ve výsledku naopak ztěžoval čtení. Hlavní problémy ale byly odstraněny 

během konzultací a výsledná podoba je již o mnoho lepší. Největší slabinou finální verze práce je tak druhá část 

literárního úvodu týkající se cathepsinů L, u které jsem očekával hlubší rozpracování – i když její podoba je rovněž o 

mnoho lepší než v první verzi. Ačkoliv Lucie začala psát práci poměrně brzy a na tento problém jsem jí na začátku 

upozorňoval, na patřičné doplnění se už v době zpracovávání výsledků a psaní diskuse zřejmě nedostávalo času. Do 

budoucna doporučuji Lucii (ale dle zkušeností i ostatním studentům) věnovat průběžně trochu více času práci 

s odbornou literaturou týkající se problematiky, nejen až v době sepisování závěrečné práce. 

Závěrem shrnuji, že předloženou práci, zejména její experimentální část, považuji za poměrně kvalitní a 

bezpochyby hodnou obhajoby, ke které ji tímto jednoznačně doporučuji. 

V Praze dne 13. 9. 2013       Libor Mikeš 


