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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Cílem práce bylo shrnout dostupné informace o produkci reaktivních meziproduktů 
kyslíku u plžů a jak následně motolice tyto meziprodukty detoxifikují. Autorka se 
měla zejména zaměřit na produkci superoxidového radikálu a jeho eliminaci pomocí 
enzymu superoxid dismutázy (SOD). 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna standardně, obsahuje český i anglický abstrakt, úvodu, kapitolu 
zabývající se významem a strukturou NADPH oxidázy u plžů, druhá část se zabývá 
antioxidačním systémem motolic, následuje závěr a seznam použité literatury. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Práce obsahuje dostatečné množství (cca 83) citací, které jsou ve většině správně 
citovány. Bohužel finální podobu citací by bylo vhodné v seznamu použité literatury 
sjednotit. V některých citacích se náhodně vyskytují "doi" odkazy, většinou jsou 
křestní jména zkrácená, občas se vyskytnou v plném znění, "journal" je občas 
zkrácen na "J", občas plně vypsáno. 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
V práci jsou použity 3 obrázky, správně citovány v textu, bohužel jejich popisky 
postrádají jednolitost (hlavně obr.1). Jazyková úroveň textu je dobrá, minimum 
překlepů. Autorka používá velké množství zkratek, které občas nejsou při první citaci 
vysvětlené (např. PMA) nebo vysvětlení úplně chybí (např. zkratky SmBRE a 
BgGUA). V práci se poměrně často opakují informace, často zbytečně a mimo 
kontext. Občas chybí správná shoda přísudku s podmětem.  
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce autorka splnila. I když text by si zajisté zasloužil ještě vyladit. Autorka 
nahlíží na problematiku reaktivních produktů kyslíku ze dvou různých úhlů. Z 
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pohledu plže je produkce těchto volných radikálů odezvou imunitního systému na 
přítomnost parazita. Naopak parazit se musí těmto produktům pro další přežití 
účinně bránit a to nejen v mezihostiteli, ale i ve vnějším prostředí. V první části práce 
se proto dočteme o NADPH oxidáze jakožto důležitém enzymu pro oxidativní 
vzplanutí u hemocytů plže. Bohužel informace nejsou seřazeny velmi přehledně a 
zejména v kapitole o signalizačních kaskádách, které aktivují NADPH oxidázu se 
čtenář poněkud ztrácí (hlavně ve výčtu aktivátorů a inhibitorů). Popis struktury 
NADPH oxidázy je poněkud nejednotný. Názvy podjednotek enzymu se v textu 
odlišují od popisků v obrázku, popis obrázku by bylo vhodné doplnit. Úplně chybí 
popis co je "RAP1A" a "p21rac" z obrázku 1. Informace jsou bohužel často nepřesně 
vysvětlené a čtenář se často ztrácí jako např. u kinázy PKC na str. 5 autorka uvádí, 
že PLC štěpí PIP2, DAG a IP3 a tato molekula se dostává do ER. - která molekula? 
zmateně napsané.  
Interakce plž-motolice je popisována převážně na systému S. mansoni a B. glabrata, 
příp. méně často situace u F. hepatica. Předpokládám, že důvodem je největší počet 
publikací popisující tuto dvojici. Nebo si autorka zvolila tento modelový příklad 
záměrně? 
Celkový text by si zasloužil ještě drobné vychytání duplicitních informací a větší 
přehlednosti některých kapitol (zejména popisující jednotlivé enzymy a metabolické 
produkty oxidačního vzplanutí). Celkově práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Jako iniciátora oxidačního vzplanutí uvádí autorka NADPH oxidázu. Na str. 3 se 
můžeme dočíst, že je to jeden ze způsobů aktivace oxid. vzplanutí, na str. 6 je však 
uvedeno, že "NADPH oxidáza je výchozí jednotkou oxid. vzplanutí" - která informace 
je správně a příp. co jsou další podněty oxid. vzplanutí plžů? 
 
Autorka často uvádí poměrně obecné shrnutí jak funguje např. inhibice. Na str. 5 má 
napsáno, že nejúčinnější inhibitor ERK je U0126, po použití došlo ke snížení 
produkce peroxidu. Uvádí odborná literatura, jak je toto snížení významné? Je to 
10%, 50%, 80%? 
 
Na str. 7 autorka uvádí, že působení peroxidu vodíku je horší protože jeho molekula 
je stálejší a déle působí. V další větě ale hned píše, že horší je OH-, protože je 
nestabilnější. Může tyto odporující tvrzení autorka vysvětlit? 
 
U kapitolky o enzymu kataláze na str. 13 autorka uvádí, že se u motolic nevyskytuje. 
Opravdu není žádný doklad o přítomnosti katalázy u motolic. Jaký je váš názor na 
články: Bártíková et al., 2010 (In vitro oxidative metabolism of xenobiotics in the lancet fluke 
(Dicrocoelium dendriticum) and the effects of albendazole and albendazole sulphoxide ex vivo) a 
Sanchez-Moreno et al., 1987 (Superoxide dismutase in trematodes. Isoenzymatic 
characterization and studies of inhibition by a series of benzimidazoles and by pyrimidines of recent 
syntheses.) 
 
V kapitole 3.1 u peroxiredoxinů a glutathionperoxidáz je na začátku uvedené velké 
množství zkratek, ve kterých se čtenář poměrně ztrácí. V dalším textu jsem nenašla 
vysvětlenou zkratku GSSH. Také je zde uvedeno, že TrxR nahrazuje funkci TGR 
což bylo popsáno u S. mansoni a F. hepatica. Jsou nějaké doklady jestli je tomu tak 
i u ostatních motolic? 
 
Jaký je rozdíl mezi Cu/Zn SOD a SP-SOD u dospělců S. mansoni? 
 
Z celé práce jsem pochopila, že peroxid vodíku je pro motolice toxičtější než 
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superoxidový radikál. pro celkovou interakci motolice-plž je tedy významnější. 
Zajímalo by mě, co vedlo autorku k výběru právě superoxidového radikálu jako 
stěžejního kyslíkového radikálu? 
 
Jednoznačný návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí 
zveřejněných informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům, tučně nadepsané rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz odkaz (zkopírujte si do prohlížeče): 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bzkpravidla04112014.pdf, zejména části „Pojetí a 
rozsah“ a „Oponentské řízení“. 

 Posudek se odevzdává (zasílá) ve formátu pdf v elektronické podobě do 4. 6. 2015 na e-mail 
mikes@natur.cuni.cz (pro účely zveřejnění ve studentském informačním systému), a dále 
podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) nejpozději v den obhajoby 9. 6. 
2015 osobně nebo do téhož data na adresu: RNDr. Libor Mikeš, Katedra parazitologie PřF 
UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 
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