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Posudek na magisterskou diplomovou práci Bc. Markéty Lorencové „Diverzita rodu 

Blastocystis (Stramenopiles) v plazech a členovcích“ 

 

Ačkoli je blastocysta bezesporu jedním z nejnudnějších prvoků, co se vzhledu týče, a po 

několik desetiletí byla vědci přehlížena, v posledních letech zájem o ni výrazně vzrostl a 

každoročně je publikováno několik stovek (!) článků věnovaných výhradně této malé 

bezbarvé kuličce. Tento zájem je způsobem zejména tím, že blastocysta bývá spojována 

s jedním lidským onemocněním, částečně také jejím anaerobním životním stylem, zvláštně 

upravenou mitochondrií a neuvěřitelnou genetickou diverzitou. Na druhou stranu právě 

medicinský zájem způsobil, že jednotlivé linie blastocyst nejsou zkoumány rovnoměrně a o 

blastocystách mimo savce a ptáky není známo téměř nic kromě toho, že existují. Právě 

výzkum blastocyst mimo teplokrevné obratlovce byl předmětem diplomové práce Markéty 

Lorencové. 

 

Ve sbírce kultur střevních bičíkovců, která byla v předchozích letech vytvořena na našem 

pracovišti, bylo k dispozici několik desítek kultur prvoků získaných z trusu plazů, zejména 

želv, v nichž byly jako kontaminující organismy přítomny blastocysty. Z většiny z nich byla 

také určena částečná sekvence SSU rDNA, i když analýzy nebyly provedeny. Prvotním 

úkolem diplomové práce bylo vymrazit tyto kultury z tekutého dusíku a ověřit sekvenací SSU 

rDNA, že se skutečně jedná o organismy, které byly uvedeny v katalogu. Markéta měla kromě 

toho k dispozici několik sekvencí blastocyst z hmyzu a mnohonožek získaných konzultantkou 

práce, Mgr. Pavlou Smejkalovou.  Další částí práce bylo studium světelněmikroskopické 

morfologie živých i nabarvených buněk za účelem odhalení případných morfologických 

rozdílů mezi jednotlivými genetickými liniemi blastocyst. Nakonec Markéta vyzkoušela 

několik metod kultivace blastocyst a axenizovala několik kultur (tj. zbavila je průvodních 

organismů včetně bakterií). 

 

Výsledky diplomové práce jsou velmi zajímavé a v budoucnu budou snadno publikovatelné. 

Markéta ukázala, že studium diverzity blastocyst nemá smysl, neberou-li se v úvahu zástupci 

v plazech a členovcích. Jako první skutečně sjednotila klasifikaci blastocyst do subtypů 

(členění na druhy by dosud bylo předčasné), což je, vzhledem k počtu výzkumníků 

zabývajících se těmito organismy, překvapivé. To v sobě obsahuje i přidání 21 subtypů ke 



stávajícím 17. Naprostou záhadou zůstává, proč právě se subtyp 20 morfologicky liší od 

ostatních subtypů, které jsou morfologicky k uzoufání jednotvárné. 

 

Markéta Lorencová projevovala během studia intenzivní zájem o zadané téma diplomové 

práce. Během řešení projektu získala značné množství dat a dokázala je zpracovat a vyvodit 

z nich logické závěry. Při sepisování diplomové práce nenastaly zásadní problémy, i díky 

zvyku Markéty nenechávat nic na poslední chvíli. Výsledná práce je, podle mého názoru, 

velmi zdařilá a komisi doporučují hodnocení „výborně“.  
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