
Posudek na diplomovou práci Bc. Jana Pankráce s názvem „Raný embryonální vývoj a 

morfogeneze vybraných orgánových soustav redií a cerkárií motolice Fascioloides magna“ 

 

Předkládaná diplomová práce Bc. Jana Pankráce si klade za cíl charakterizovat mechanismus vzniku 

zárodků redií a cerkárií motolice Fascioloides magna a popsat morfogenezi vybraných orgánových 

soustav těchto stadií. K naplnění cílů práce si musel autor osvojit řadu metod, kromě práce s vlastním 

modelovým organizmem se jednalo hlavně o imunohistochemické metody a mikroskopické techniky. 

Některé metody musel autor pro svůj model nejprve adaptovat a optimalizovat. Práce přinesla řadu 

nových poznatků, mezi nimi popis vývoje F. magna v mezihostiteli P. columella, pozorování 

kmenových a „zárodečných“ buněk v miracidiích a rediích a popis morfogeneze svalové, vylučovací a 

nervové soustavy redií a cerkárií.  

Formální stránka – Po formální stránce je práce na vysoké úrovni, je psána vytříbenou češtinou bez 

stylistických prohřešků, s naprostým minimem překlepů (např. str.38 – Tritirachium, nikoliv 

Tritrachium, str.40 – redie a cerkárie F.magna byly permeabilizovány, nikoliv fixovány). Vytknout by 

bylo možné snad jen zařazení některých obrázků v textu dříve, než je na ně poprvé odkazováno 

(konkrétně obr.2 a 23). Osobně bych také považovala za vhodné uvádět přímo v legendách obrázků 

s fluorescenčními signály, o jaké značení jde, co která barva představuje, a uvádět, zda se jedná o 

snímek z fluorescenčního nebo konfokálního mikroskopu, u konfokálních snímků pak zda se jedná o 

jeden řez nebo o projekci. 

Literární přehled – kapitola je psána velmi čtivě, srozumitelně, přitom dostatečně podrobně a méně 

zasvěcenému čtenáři poskytuje potřebné informace k pochopení a ocenění kvality prezentovaných 

výsledků.  

Metody – Kapitola Metodika je zpracována velmi pečlivě, podrobně a přehledně a bez problémů může 

sloužit potenciálním následovníkům jako pracovní manuál.  

Otázky:  

 Ideální je vždy uvádět výsledné koncentrace jednotlivých složek roztoků, ve většině případů to 

tak v práci i je. Jaké jsou finální koncentrace jednotlivých složek roztoku PBS?  

 

Výsledky – Kapitola Výsledky svým rozsahem (38 stran) a hlavně obsahem dle mého názoru vysoce 

převyšuje požadavky na diplomovou práci, je zpracována pečlivě a doprovázena velmi kvalitní 

obrazovou dokumentací. V části 5.1 Vývoj reprodukčně aktivních stadií F. magna mi jen trochu chybí 

nějaké kvantitativní údaje o počtech pozorovaných stadií a celkově o rozsahu experimentu. Tuto část 

by mohlo ještě o řád pozvednout grafické zpracování dat, nějaká časová osa se znázorněním 

postupného objevování jednotlivých stadií. 

Otázky:  

 S kolika jedinci P. columella byl experiment v části 5.1 prováděn? 

 …[sporocysty] se nacházely volně v tělní dutině mimo tkáně plže. Méně často byly uzavřeny 

v tkáni nohy nebo pláště… Je možné toto vyjádřit číselně? 

 Byl pozorován zánik reprodukčních schopností redií F. magna. Byly v této fázi u redií stále 

pozorovány kmenové buňky? 

 Pro lepší charakterizaci a odlišení kmenových buněk by se dala využít metoda in situ 

hybridizace a detekce některých transkriptů typických pro kmenové buňky (např. piwi). Byl by 

takový experiment na modelu F. magna technicky proveditelný? 



 Existují další metody, jak docílit disociace tkání a získat tak případně izolované buňky? 

 Hodlá autor v práci pokračovat, pokud ano, jakým směrem se budou experimenty ubírat?  

 

Diskuze – na 13 stránkách autor podrobně a zasvěceně hodnotí získaná data, kde je to možné, nechybí 

srovnání s dostupnými údaji o vývoji jiných zástupců skupiny Platyhelminthes. 

 

Literatura – veškerá použitá literatura je relevantní a je správně citována, celkem autor cituje 95 

publikací. Osobně jen považuji za vhodnější používat v citacích zavedené zkratky časopisů, nikoliv 

plné názvy. 

 

 

 

Závěr: Předložená práce dle mého názoru plně splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, 

přináší nové a originální poznatky. Autor prokázal, že je schopen samostatně pracovat, plánovat a 

provádět experimenty, výsledky zpracovat a kriticky je zhodnotit. O jeho kvalitách a kvalitách jeho 

práce svědčí i fakt, že je spoluautorem sedmi publikací, které vznikly v průběhu řešení diplomového 

projektu. Práci Bc. Jana Pankráce proto bez výhrad doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm 

výborně. 

 

 

 

V Praze, 5.9.2014       Mgr. Marie Macůrková, Ph.D. 

 

  


