
Posudek diplomové práce Markéty Lorencové s názvem „Diverzita rodu Blastocystis 

(Stramenopiles) v plazech a členovcích“ 

 

Posuzovaná diplomová práce je věnována problematice dosud málo probádaných 

prvoků rodu Blastocystis a to zejména u plazů.  Tato práce perfektně zapadá do konceptu 

nejnovějších článků publikovaných v impaktovaných zahraničních časopisech a rozhodně 

přispívá novými a originálními poznatky. Doufám, že studentka tyto výsledky zpracuje do 

publikace, aby je dala k dispozici dalším týmům zabývajícím se touto problematikou!? 

Práce má celkově 85 stran a je rozdělena do sedmi částí včetně literatury. Kapitoly 

jsou strukturovány způsobem běžným pro diplomové práce a dobře je vyvážen i jejich rozsah. 

Text je psán odborným stylem s minimálním množstvím překlepů či textových chyb. Vysoce 

oceňuji její intenzivní snahu při vyhledávání a studiu literatury a celkově aktivní přístup k 

tématu. I přehled literatury se zdá být zpracován velmi pečlivě. Navíc studentka dobře zvládla 

designování pokusů a také samotné laboratorní zpracování materiálu. Konstatuji, že 

předložená odborná práce je na velmi dobré úrovni, svojí celkovou kvalitou i zpracováním 

plně odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce a práci doporučuji k obhajobě. 

 Přesto mám několik dotazů a chtěla bych znát autorčin názor: 

1. V úvodu věnuje autorka kapitolu tzv. patogenitě blastocyst (dále BC), kde se hlavně 

zaměřila na pojetí, že se BC podílejí na IBS etc. Nicméně nedávné, i když stále velmi 

předběžné, výsledky naznačují, že by BC naopak mohly být biomarkerem určitého 

složení střevního mikrobiomu a jejich absence byla zjištěna u mnoha pacientů trpících 

IBD na rozdíl od zdravých jedinců (popsáno v čl. Scanlan and Stensvold 2013). Jaký 

je názor autorky na toto téma? Dalo by se předpokládat něco podobného u plazů (tzn., 

zda by mohly být BC komenzálové nebo patogeny)?? 

2. Na to navazuje další můj dotaz. Existuje nějaká práce o monitoringu prevalence BC u 

studenokrevných hostitelů? Nebo má autorka nějaké zkušenosti v tomto ohledu? 

3. Dále se moje dotazy týkají M a M. Autorka používala k běžné kultivaci 2-fázové 

médium Dobell-Laidlaw (dále DL). Já sama mám zkušenosti zejména s Jonesovým 

médiem (dále JM), a vím, že je více používáno i v jiných laboratořích. Chtěla bych se 

zeptat, zda-li je mezi nimi rozdíl, příp. jaký? A na výhody a nevýhody kultivace 

v těchto médiích? 

4. Bylo by možné axenizaci na pevném TYM  médiu kombinovat s JM místo DL? 



5. Autorka využila k vyhodnocení nových sekvencí BLAST. Bylo by možné využit 

„BIGSdb genomics platform“ (http://pubmlst.org/blastocystis/), který je určen přímo 

k určení subtypů BC a k analýzám alel? 

6. Pouze připomínka: v kapitole 4.1. autorka použila číslo 25 na začátku věty. V takovém 

případě by měla spíše číslici psát slovně. 

Dále pokračuji dotazy k diskuzi: 

7. Autorka popisuje, že zařazením nových izolátů do subtypu ST17 došlo ke zvýšení 

genetické vzdálenosti nad 3%. (Tohle je případ i subtypů ST1 a ST5). Dotaz zní, 

nebylo lepší tento subtyp rozdělit, zejména proto, že obsahuje izoláty ze 

studenokrevných a teplokrevných hostitelů? Není to pouze artefakt, který vznikl 

v důsledku analyzování ne úplně vhodného genu? Existuje možnost využití jiného 

genu, který by mohl ukázat vyšší genetickou diverzitu?  

8. Autorka popisuje logicky znějící hypotézu, že BC dříve obývaly střevo studenkr. 

obratlovců a následně teplokr. Nicméně, tato hypotéza je mírně v rozporu s výsledky 

jejího experimentu, kdy kultury ze studenkr. hostitelů nepřežily 37°C. Tento aspekt 

autorka ve své práci neřeší a ráda bych znala její názor. 

9. V kapitole „morfologie a druhový koncept rodu BC“ autorka uvádí, že by bylo 

přínosné se do budoucna zaměřit i na morfologii BC a nejen na mol. diverzitu. S tím 

naprosto souhlasím na základě mých zkušeností s jinými organismy. Zajímalo by mě, 

zda by autorka mohla na základě svých doporučit stručný ‚předběžný“ koncept, jak 

k takovému morfologickému popisu přistoupit. 

10.  Velmi oceňuji, že se autorka zaměřila na axenizaci BC. A ráda bych se zeptala, zda by 

dal se vysvětlit fakt, proč se BC daly axenizovat a posléze přežívaly v pevném médiu 

a ne v tekutém? 

11.  Autorka používá pojmy „BC parazitovaly“ či „BC jsou parazité“. S touto terminologií 

úplně nesouhlasím vzhledem k posledním poznatkům o BC, jako o komenzálech. 

Našla by autorka lepší termíny? 

 

Přes všechny dotazy a připomínky, hodnotím práci velmi kladně. 

 

 

V Českých Budějovích, 11.5.2014 

 

Kateřina Pomajbíková 
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