
 Strana 1 

Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: RNDr. Martin Kašný, Ph.D. 
 

Datum: 27.8.2013 
 

Autor:  

 Terézia Perháčová 
 

Název práce: 
 

Katepsín L u parazitov - výskyt, vlastnosti, funkcie 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cíle práce nejsou definovány a to ani pro teoretickou ani pro praktickou část. 
Z názvu práce a z abstraktu vyplývá, že cílem práce měla být zřejmě charakterizace 
vlastností vybraných peptidáz - katepsinů L u vybraných zástupců parazitů 
(jednobuněčných i mnohobuněčných) s důrazem na rozdíly v jejich funkci 
souvisejícími s odlišnými molekulárně-strukturálními vlastnostmi.  
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je z formálního hlediska členěna správně na abstrakt, úvod, závěr atd. Mám 
však výhrady ke struktuře a obsahu některých podkapitol – zahrnutí katepsinů L 
některých taxonomických skupin a absenci jiných, bez vysvětlení proč. Ani ve 
struktuře kapitol nejnižších úrovní, např. charakterizace katepsinů L konkrétních 
druhů parazitů, se mi nepodařilo nalézt logiku. 
 
Př.  

 Umístění kapitoly 1.6 „Všeobecná úloha katepsínov L“ mezi kapitolami 1.5 „Substrátová specifita“ 
a 1.7 „Proenzým a posttranslačné modifikácie“. 
 

 Absence popisu vlastností katepsinů celých skupin parazitů. Např. men Platyhelminthes, třída: 
Cestoda (podobně třída: Monogenea), kmen: Nematoda, skupina: parazitičtí členovci atd. 

 
Svým rozsahem práce odpovídá obecným regulím a zvyklostem psaní bakalářských 
prací na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární zdroje jsou v práci uváděny většinou správně dle užívaných formálních 
standardů (počet referencí 58, chybně např. nejednotné zkratky časopisů, velikosti 
písma, kurzíva rodových a druhových názvů či namátkou „Voet D., Voet J. G. 
(2011). Biochemistry 4d.“ – neúplná reference nebo „Cazullo J.J., Dialloa A., 
Lalmanachc G., Authie E. (1999). Cruzipain, major cysteine proteinase of 
Trypanosoma cruzi: sequence and genomic organization of the codifying genes. 
Medicina 59: 7-10“ – článek je ve španělštině!?). Zklamáním pro mne je také 
opomenutí zásadních review z dílny Helmintologické laboratoře Přf. UK (Kasny M., 
Mikes L., Hampl V., Dvorak J., Caffrey C. R., Dalton J. P., Horak P. (2009): 
Peptidases of trematodes. Advances in Parasitology 69: 205-297.) ;-).    
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Věřím také, že autorka rozumí všemu co píše.  
 
Př.  
 Str. 7. „Hoci ľavú doménu tvorí hlavne N-terminálna časť peptidu, reťazec začína distálne v 

pravej časti, tak ako C- terminálna pravá doména končí vláknom, ktoré prestupuje do ľavej. Ľavú 
doménu stabilizujú dva disulfidové mostíky a v pravej bol nájdený len jeden. Tieto domény sú 
vysoko konzervované rovnako ako esenciálne katalytické aminokyseliny Cys25 a His159 
(poradie podľa papaínu). Katalytický Cys25 je lokalizovaný na N konci v charakteristickom 
najdlhšom alfahelixe. Má nezvyčajne nízke pKa hodnoty a tvorí iontový thiolimidazoliový pár s 
His159 umiestnenom v betabarelovej doméne na opačnej strane aktívneho miesta. 
Elektrostatické pole alfahelixov v okolí Cys25 stabilizuje N-terminálny cysteínový thiolát. 
Aktívneho miesto obsahuje oxyaniónovú dieru v ktorej sa nachádzajú Cys25 a His159. Tá je 
stabilizovaná vodíkovými mostíkmi na ktorých sa podieľajú Gln19 a Asn175 (Brocklehurst, 

1994).“ ((chybí sekvence či anotační číslo(-a) konkrétního enzymu (toto v celé 
práci) a odkaz na Obr. !)) 

 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce obsahuje vlastní výsledky, které jsou prezentovány adekvátním způsobem 
(kapitola: „Cerkariálny katepsín L Diplostomum pseudospathaceum“). Opět však 
chybí zdůvodnění, proč byl vybrán právě tento organismus. (V teoretické části práce 
není o motolici Diplostomum pseudospathaceum ani zmínka). 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
 
Formální úroveň je adekvátní požadavkům kladeným na bakalářskou práci na 
katedře parazitologie Přf. UK. Množství obr. v teoretické části je s ohledem na 
rozsah minimální (3), v praktické části je počet obrázků vyhovující (4). Z mého 
pohledu se kromě úvodních stran (str. 7-11) práce čte poměrně obtížně, což je 
způsobeno zejména tím, že autorka uvádí pouze výčet některých vlastností 
katepsinů L některých vybraných organismů. Za největší slabinu práce považuji 
právě absenci stmelující logické linie (cílem bakalářské práce by nemělo být přečtení 
několika vybraných publikací a uvedení výpisků z nich).  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Přestože předložený text nesplňuje mé představy kvalitního celku, tak se domnívám, 
že hlavní cíle práce – naučit se zacházet se zahraničními literárními zdroji a pokusit 
se pod odborným vedením nabyté informace utřídit do jakž takž smysluplné prvotiny 
vědeckého dílka, byly splněny. Práci doporučuji k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

 Žádám o komentář k cílům práce. Co bylo hlavním cílem a co je přínosem 
práce? 

 

 Žádám o komentář k absenci uvedení vlastností katepsinů celých skupin 
parazitů. Např. třída: Cestoda (podobně třída: Monogenea), kmen: Nematoda, 
skupina: parazitičtí členovci atd. 
 

 Proč byl pro experimentální část práce vybrán experimentální organismus   
motolice Diplostomum pseudospathaceum? 
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 Lze nějak vysvětlit významný rozdíl v inhibici štěpení substrátu Phe-Arg-AMC 
extraktem s DpCL pomocí inhibitorů TPCK a TLCK (viz Obr. 4, praktická část)? 
Jaké jednotky jsou na ose X a Y u Obr. 4, praktická část? 

 

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

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis oponenta: 
 
 

 
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 
Praha 2 
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