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Posudek na magisterskou diplomovou práci Bc. Petra Táborského „Morfologická a 

molekulární charakterizace anaerobních zástupců rodu Andalucia (Excavata: 

Jakobida)“ 

 

Jakobidi jsou jedna z mnoha malých skupin protist, o kterých není kromě jejich existence 

známo skoro nic. Je již pravidlem, že právě takovéto skupiny jsou zásadní pro pochopení 

eukaryotické megafylogeneze. Význam jakobidů spočívá v jejich mitochondriích, které 

obsahují nejméně odvozený genom (tj. genom nejvíce podobný bakteriálním genomům). Jsou 

proto nejenom výborným dokladem symbiogenetického původu eukaryotické buňky, ale také 

dobrými kandidáty na zuřivě hledané bazální eukaryotické organismy (vůbec nevadí, že 

v tomto případě slovo „bazální“ nedává žádný smysl). Jeden z rodů jakobidů, Andalucia, je 

zvláštní tím, že obsahuje jak aerobní druh s komplexním mitochondriálním genomem, tak 

anaerobní druh, u kterého by se dalo čekat, že jeho mitochondriální genom je částečně nebo 

úplně redukovaný. Výzkum andalucií by tedy mohl výrazně přispět k poznání redukce 

mitochondrie při přechodu do anoxického prostředí.   

 

Ve sbírce kultur volně žijících anaerobních prvoků, která byla v posledních několika letech 

vytvořena na našem pracovišti, byla k dispozici kultura prvoka morfologicky připomínajícího 

jakobidy. Prvotním úkolem Petra Táborského bylo charakterizovat toho prvoka morfologicky, 

určit jeho sekvenci SSU rDNA a provést fylogenetickou analýzu. Během krátké doby se 

projekt značně rozrostl, Petr zjistil, že v naší sbírce je hned několik kmenů tohoto nového 

prvoka a že je tam i řada kultur obsahujících jediný již popsaný druh anaerobních jakobidů, 

Andalucia incarcerata. Určil sekvence SSU rDNA celkem dvaceti anaerobních jakobidů. 

Nebylo to nic lehkého, jakobidi se v převážné většině v kulturách vyskytovali společně 

s jinými prvoky. Fylogenetická analýza ukázala, že anaerobní jakobidi jsou značně 

diverzifikovaní, že náš nový prvok je zástupce rodu Andalucia a že linie A. incarcerata by 

mohla představovat druhový komplex. Petr toto vše potvrdil studiem morfologie. Zde je třeba 

vyzdvihnout, že studiem morfologie velmi malých, a přitom rychlých buněk jakobidů je velmi 

obtížné a zabírá mnoho času, převážně vyplněného depresemi z ošklivých fotografií. Projekt 

je doplněn i předběžnou ultrastrukturní studií nově objeveného anaerobního jakobida. Zde je 

opět potřeba připomenout, že studium ultrastruktury mořských volně žijících protist je krajně 

obtížné a v současné době ho dobře zvládá pouze několik laboratoří. Proto i méně kvalitní 



výsledky jsou unikátní. Výzkum nově objeveného jakobida, pracovně označeného jako 

‘Andalucia trypanoides’ (vlastně už ‘Stygiella trypanoides’) nabral na obrátkách a v současné 

době je již k dispozici multigenová fylogenetická analýza a byl osekvenován transkriptom. 

Tyto výsledky však již nebyly zahrnuty do předložené práce. Nakonec je potřeba zmínit, že 

Petr objevil několik velmi zvláštních a zajímavých prvoků, kterými se bude zabývat během 

postgraduálního studia. S touto prací začal již během řešení svého magisterského projektu.   

 

I když měl Petr při sepisování diplomové práce obvyklé problémy se stylistikou i s formální 

stránkou, a to ve větší míře, než je u magisterských studentů obvyklé, dokázal vytvořit 

kvalitní dílo, které je prosto závažnějších chyb. Práci hodnotím velmi kladně a komisi 

doporučují hodnocení „výborně“.  
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