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Markéta Harazim sepsala  novou verzi diplomové práci na téma Coevolution of 
cytokines from interleukin 10 family and their receptors s cílem  objasnit 
evoluční vztahy uvnitř rodiny proteinů interleukinů, nazývaných interleukin 10. 
Zároveň se zajímala i o evoluci receptorů pro tyto interleukiny. Jejím druhým 
cílem bylo zjistit, zda dochazí ke koevoluci interleukinů a jejich receptorů.  
Oproti první verzi práce významně rošířila množství sekvencí, které studovala a 
ve studiu koevoluce se zaměřila nově na úrověn aminokyselin. Z práce vyřadila 
mapování strukturní konzervovanosti, což bylo po mém soudu správné 
rozhodnutí, které zafokusovalo práci a učinilo ji pochopitelnější. 
 
Práce má standardní členění – po úvodu následují cíle práce, metody, samostné 
výsledky, diskuse, shrnutí a seznam literatury. Práce má celkem 74 stran 
(rozšíření oproti předchozí verzi) a je psána anglicky. Pokud jde o angličtinu, tak 
jsem stále přesvědčen, že by práci jazyková korektura prospěla – v textu chybí  
na mnoha místeh čárky a členy, mnoho vět postrádá něktěrá slova, což ztěžuje  
porozumění práci. Naopak bych chtěl vysoce vyzdvihnout práci s literaturou – je 
citováno velké množství zdrojů a to v dobrém a konzistentním formátu. 
 
V úvodu jsou popsány studované molekuly z hlediska strukture, exprese a funkce 
– oproti předchozí verzi byla rozšířena oblast receptorů, i když je stále 
skrovnější než oblast interleukinů.  
K úvodu mám dvě otázky. Proč některé interleukiny z rodiny interleukinu 10 
dimerizují a jiné ne? 
Proč si myslíte, že se nevyskytuje interleukin 26 u myši a potkana? 
 
Cíle práce jsou dva a jsou docela dobře vymezeny. 
 
Metody práce jsou oproti předchozí verzi výrazně pečlivěji popsány  a autorka si 
věnovala v některých případech i vysvětlení přoč si vybrala konkrétní metody. 
Přesto  i zde je stále prostor pro zlepšení –mohla by mi autorka prosím výsvětlit 
používaný parametr „amino acid residue conservation higher than 30%“?  
Rád bych se také dozvěděl jak dlouhé zůstaly sekvence proteinů respektive 
alignmenty po použití trimAl nástroje? 
V sekci výsledků autorka pečlivě popisuje, v kterých organizmech sekvence 
vyhledávala a proč – nový set organizmů je obsáhlejší a po mém soudu vhodnější 
než předchozí. Oproti předchozí verzi práce však autorka vyřadila ze 
studovaných proteinů interleukin gamma. Přoč jste tento protein vyřadila 
interleukiny lambda ponechala? 
Nálezy jednotlivých proteinů v jednotlivých organizmech nově prezentuje ve 
velmi přehledné tabulce. 
 
Nevím, zda je to vyřazením interleukinu gamma či rošířením data setu, ale 
věrohodnost fylogenetických stromů výrazně vzrostla u obou použávaných 
metodik.   
Čemu přisuzujete lepší věrohodnost nových stromů Vy? 



 
 
Na závěr části fylogenetické konstatujete, že RaXML je vhodnější metoda,  „ 
because they had a wider range of support values therefore offering a more 
critical view of the node supports“. Nejsem si jistý, co tím autorka chtěla říci. 
Mohla byste prosím výsvětlit, co je wider range of support values a co je more 
critical view of the node support? 
Dále mi z práce nebylo úplně jasné, zda jste vfylogenetickou studii a pak i 
naslednou koevoluční studii u receptorů děla na celých proteinech či jen na 
extracellulární části proteinů? Indicie jsou v textu pro obě interpretace. 
 
V části o koevoluci autorka nově rozšířila práci o studium koevoluce na úrovni 
aminokyselin a za použití více metod. V práci krátce zmiňuje autorka také 
metodu MirrorTree, avšak bez výsledků z odůvodněním, že výsledky analýz 
z programu MirrorTree nebyly konzistentní. V diskusi se však autorka nepokouší 
spekulovat proč tomu tak mohlo být. Je to škoda, protože by bylo vhodné mít 
porovnání s výsledky z programu Parafit.  
Co mohlo vézt k tomu, že výsledky nebyly konzistentní u programu MirrorTree  a 
které výsledky nebyly konzistentní? Výsledky z MSA a fylogenetické studie či 
mezi dvěma fylogenetickými studiemi? 
 
V diskuzi, která je rozsáhlejší než v předchozí verzi autorka zdařile diskutuje 
získané výsledky s použitou literaturou, jen by mohla mnohem pregnantněji 
vypíchnout dosažených zajímavých výsledků. 
 
Celkově je nová verze práce velmi významným vylepšením oproti předchozí 
verzi – autorka nejenom zohlednila většinu mých kritických komentářů ke 
kvalitě textu, ale významně přepracovala k lepšímu i výsledkovou část – rozšířila  
fylogenetickou studii o nové relevantní druhy,  získala mnohem věrohodnější 
stromy a rožšířila studium koevoluce o zajímavý aspekt koevoluce na úrovni 
aminokyselin. Práce ještě stále není úplně dobrá po stránce jazykové a i přes 
významná vylepšení v popisu metodiky zůstávají některé aspekty neúplně 
popsány. Chtěl bych však vyzdvihnout práci a úsilí, které Markéta Harazim do 
nové verze vložila a a s radostí doporučuji práci k obhajobě, Vzhledem k výše 
uvedeným nedostatkům navrhuji hodnocení velmi dobře (ale pěkná velmi 
dobře). 
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