
Oponentský posudek diplomové práce Bc. Pavly Krylové, DiS. "Interakce mezi hostitelskou 
perloočkou Daphnia pulex a parazitickými mikrosporidiemi v jednoduchém prostředí lesní 
tůně" 

Předkládaná diplomová práce je biologickou studií z pomezí hydrobiologie, ekologie 
a parazitologie, která se zabývá vztahy korýše hrotnatky obecné (Daphnia pulex) a jednou 
skupinou jejích parazitů – mikrosporidií z modelové lokality v České Republice. Cílem práce 
bylo charakterizovat mikrosporidiální infekce jako možný ekologický faktor vlivu parazita na 
populaci hostitelských hrotnatek v relativně jednoduchém prostředí malé lesní tůně. Jednalo 
se 2 druhy mikrosporidií, které se na lokalitě vyskytují a o nichž existovala předběžná, ale 
neúplná data. Autorka si vytkla za cíl široký a komplexní výzkum zahrnující sledování časové 
dynamiky populace uvedeného druhu perloočky, monitoring prevalence, tkáňové specifity a 
afinity na vývojová stádia hostitele u obou druhů mikrosporidií, determinaci a screening 
možné nákazy u dalšího zooplanktonu na lokalitě a infekční laboratorní pokusy s přenosy 
nákaz - oboje z důvodu objasnění předpokládaného komplexního životního cyklu.  

Zvolené téma je velmi aktuální a jeho význam se dotýká základních otázek výzkumu 
několika oborů. Současně jde ale o téma dosti obtížné z hlediska kvantity i kvality sběru dat, 
jejich omezené dostupnosti během roku, metodického zpracování a eliminace potenciálních 
chyb ve zpracování i ucelené a komplexní interpretace. O jak složitou problematiku se jedná, 
dokumentuje fakt, že autorka po většinu času svého výzkumu (stejně jako mnoho jiných 
badatelů v oboru) pracovala s mikrosporidiemi, které byly chybně diagnostikovány a 
klasifikovány na základě sekvencí ssu rRNA v Genové Bance. Sekvence ssu rRNA první 
mikrosporidie s pracovním názvem HvH řadil BLAST do velké skupiny izolátů mikrosporidií 
označených mylně pod rod Berwaldia a druhou mikrosporidii, určenou správně jako 
Berwaldia (singularis), do skupiny (fylogeneticky nepříbuzného kladu) vesměs terestrických 
hmyzích mikrosporidií. I erudovaným mikrosporidiologům trvalo nějaký čas, než hádanku 
dešifrovali a chybu v Genové Bance způsobenou prvotní kontaminací a inaparentní infekcí 
jinou mikrosporidií u původního hostitele, která ale byla při PCR přednostně amplifikována a 
následně sekvenována, přijali. Obecně patří bezobratlí ze sladkovodního prostředí tj. i 
perloočky, pakomáři a komáři, se kterými autorka pracovala, k hostitelům, kteří mají jedno z 
nejširších spekter druhů a rodů mikrosporidiálních parazitů v rámci všech hostitelských 
skupin. Současně se zde vyskytují i nejsložitější životní cykly, zahrnující více morf spor i více 
hostitelů, což je z menší části popsáno a pro větší část existují nepřímé důkazy. Situaci kolem 
studovaných mikrosporidií perlooček (skupina kolem "HvH", Agglomerata, Berwaldia) 
komplikuje i skutečnost, že jsou velmi malé a morfologicky podobné, dále fakt dosud 
nejasného vymezení OTU (operačně taxonomických jednotek) v rámci rodů, druhů (možná i 
poddruhů) a poznání skutečného polymorfismu. To vše naznačuje velký potenciál pro 
výzkum, ale i nástrahy během studia této skupiny mikrosporidií a klade zvýšené nároky na 
účelné nasměrování, specifickou metodiku i bdělé a nezaneprázdněné školitele (bedlivé 
vedení diplomové práce). Ne všech nástrah se autorce podařilo vyvarovat.  

Diplomová práce je psaná v češtině, má 73 stran (vč. příloh), 71 citací, členění 
kapitol nevybočuje od standardního formátu diplomových prací. V práci je vzhledem k tématu 
relativně málo fotodokumentace (většina je navíc převzatá od jiných autorů) a i některé další 



dokumentační přílohy a grafy (např. fylogenetický strom, nákres) působí "syrovým" dojmem. 
Mohly být kvalitněji a přehledněji zpracovány. V práci je také relativně hodně překlepů (např. 
strany 8, 12, 13, 33, 40, 48, 50) a neobratných formulací, takže i čtenář znalý tématu má 
problém pochopit, co chtěla autorka říci. Za všechny lze jmenovat poslední 2 odstavce 
"Závěru" na str. 53. Četla autorka tento text po sobě a četl ho někdo další? Text vypadá jako z 
on-line překladače a nikoli jako srozumitelný český jazyk. Vedle formálních chyb je stejně 
"na rychlo" uspořádaná i obsahová stránka diplomové práce. Mnoho myšlenek a formulací se 
opakuje a na mnoha místech je znát, že autorka nemá problematiku zcela „usazenou“ tak, aby 
ji mohla sdělit jednoznačným a úsporným způsobem. A s hlubším vhledem a odstupem i 
diskutovat. Je také škoda, že nejdůležitější zjištění autorka málo zdůraznila, okomentovala a 
rozvedla v diskusi a naopak poněkud umenšila nejednoznačným podáním řady výsledků.  

Za nejpřínosnější zjištění autorky a celé práce považuji 1) záchyt PCR produktu resp. 
sekvence ssu rRNA homologní s mikrosporidií HvH z perloočky v larvě chironoma a 2) 
charakterizace infekcí ve vztahu k pohlaví resp. výv. stádiím hostitele; ve vztahu k ročnímu 
období a ve vztahu k výskytu dílčích stádií jiných bezobratlých na lokalitě. Ačkoli tato 
zjištění nejsou ještě definitivní, jsou velmi cenná a dávají základ k významným hypotézám i 
podnět ke spěšnému dopracování a opublikování. 

Níže uvádím výčet zjištěných podstatnějších chyb a nedostatků práce: 

str. 15 -  poslední odstavec nepatří obsahem a vymezením do kapitoly cíle práce („Nedávno 
úspěšně .... proběhly studie odhalující diverzitu (Wolinska et al. 2009... V neposlední řadě 
jsem pomocí PCR a sekvenace hledala možnou přítomnost...) 

str. 18 – „Od většiny ostatních protist se mikrosporidie liší absencí mitochondrií“ – není 
pravdivé tvrzení, šlo by max. uvést absenci typických mitochondrií. U mnoha druhů byly 
popsány více či méně rudimentární mitochondrie – mitosomy např. i u mikrosporidií 
z perlooček Mitosporidium daphniae nebo v práci jmenovaná Globulispora mitoportans, 
oboje mají tuto informaci i v názvu. 

str. 18 – „Většina mikrosporidií má jednoduchý životní cyklus s přímým přenosem infekce.“ – 
zavádějící informace, v absolutním počtu popsaných druhů, ale i rodů převládají 
mikrosporidie, které mají neznámý, ale ne jednoduchý životní cyklus, u kterého se 
předpokládá střídání sex. a asex. živ. fáze, více morf spor a pravděpodobně i hostitelů. U 
naprosté většiny popsaných druhů mikrosporidií je známa jen parciální vývojová sekvence, 
ale nikoli celý životní cyklus a spory nejsou zpětně autoinfekční. 

str. 19 – „Mikrosporidie infikují výhradně hostitelskou cytoplazmu“ – není pravdivé tvrzení, 
jsou druhy a rody s výraznou a někdy i přednostní afinitou k buněčnému jádru a vývoj 
probíhá tam. 

str. 20 kap. 2.2. ZPŮSOBY PŘENOSU INFEKCE – je škoda, že v rešerši k vertikálnímu 
přenosu (i vzhledem k tématu dipl. práce) nejsou zmíněny mikrosporidie z gamarů a 
ostrakodů, u kterých je dokumentován a někde i velmi podrobně popsán (vazba merontu na 



dělící vřeténko host. buňky) transovariální přenos, jeho vztah k asexuálním periodám 
rozmnožování hostitele (Ostracoda), feminizaci apod. 

str. 22 „spory tvoří nejčastěji osmisporové klastry“ - neobvyklý, ne zcela šťastný a v češtině 
zavádějící termín a formulace (i jinde v textu); jde o osmice spor (angl. octospores) ve 
sporoforním měchýřku (angl. sporophorous vesicle), které jsou výsledkem společné 
oktosporoblastické sporogonie - vývoje, nikoli náhodného uskupení. Jiný počet je dán 
aberantním vývojem. 

ke kap. 2 . MIKROSPORIDIÁLNÍ PARAZITI PERLOOČEK RODU DAPHNIA – je škoda 
že v kapitole nejsou podrobněji uvedeny a okomentovány údaje o velkém počtu 
„nezařazených“ izolátů mikrosporidií z perlooček: „MIC“, fyl. heterogenní izoláty 
s označením geograf. místa izolace (tvořící samostatné linie), linie izolátů kolem HvH aj. 

str. 25 popis obrázku - obec Běleč je alespoň dle Google zdrojů ženského jména a je tedy i tak 
skloňována, v textu má být nikoli „mezi Nižborem a Bělčem“ ale Bělčí 

kap. 3 LABORATORNÍ ČÁST – proč autorka přejímá fotografie autorů Juračky a Vávry a 
nemá vlastní fotodokumentaci? V práci velmi postrádám kvalitní fotografie obou 
mikrosporidií (izolátů), se kterými autorka pracovala, které sekvenovala, snažila se 
laboratorně přenést aj. Toto je kritické místo i jiných publikovaných prací, kdy autoři a čtenáři 
de facto nevědí (nemají jistotu) a nemohou zpětně určit o jaký druh/izolát/klon/směs? se 
jedná/-lo.  

str. 32 – obrázek – je těžké udělat nový nebo alespoň upravit stávající, aby neobsahoval 
kombinaci anglických a českých slov a zkratky? Obrázek vypadá jako nahrubo přetažený 
materiál ze slide prezentace nějakého jiného (a neuvedeného) autora. 

str. 39 - PREVALENCE MIKROSPORIDIÁLNÍ INFEKCE – v celé kapitole jsou 
nepřehledně odděleny údaje, které se týkají Berwaldia a HvH, je dosti obtížné se datech 
vyznat i s použitím tabulek a příloh. 

str. 43 a 47 – „Při opakování PCR se mi stávalo, že se jeden a ten samý PCR produkt zobrazil 
na gelové elektroforéze jiným výsledkem. Mohlo se jednat o chybu v přípravě PCR produktu, 
kontaminaci cizí DNA, nebo kontaminací chemikálií používaných pro přípravu PCR produktu 
a další.“ - Nepatřičné konstatování do jakékoli vědecké práce, autorka by měla vědět, že 
existují a mají se dělat pozitivní i negativní kontroly, PCR lze zopakovat, ovlivnit její 
specifitu, osekvenovat oba produkty resp. situaci objasnit a vyřešit. 

str. 45 Fylogenetický strom – i když je uvedeno v metodické části, bývá standardem, že i u 
vlastního stromu je v legendě popisu uvedeno, jako metodou byl dělán, základní parametry 
fyl. analýzy, na základě sekvence jakého genu byl konstruován apod. i smysl – co zobrazuje. 
Označení „Obr. 9 Fylogenetický strom na základě identických sekvencí s Weigl et al. 2012“ 
je nic neříkající a vyvstává i otázka po smyslu jeho konstrukce. Strom navíc působí jako 
polotovar- nedodělek. Mohl být kvalitněji graficky doupraven v odpovídajícím graf. editoru 
(např. Adobe Illustrator), mohly být zvýrazněny příp. pojmenovány důležité klady a v práci 
studované mikrosporidie. 



 

Diplomová práce má ukázat připravenost autora na vědeckou práci: hlubší 
obeznámení se stavem problematiky, jasné formulování cílů, stanovení nejvhodnějších 
metodických postupů, kvalitní zpracování dat a přehledné seznámení s výsledky vlastních 
pozorování a experimentů formou ustálených publikačních postupů. Předložená diplomová 
práce přináší nová a zajímavá zjištění a autorka byla jistě pilná v terénu i laboratoři, použila 
celou řadu různých a moderních metod a obeznámila se s vědeckými postupy. Přesto se 
nemůže oponent po přečtení celé práce ubránit dojmu, že jak po obsahové, tak po formální 
stránce mohla autorka do výsledného zpracování vložit více času, energie, práce. Zpracování 
splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji, aby byla přijata, ale z výše 
uvedených nedostatků ji hodnotím pouze stupněm na hranici velmi dobře a dobře. 

 

Praha 31. 8. 2017 

RNDr. Miroslav Hyliš, Ph.D. 

Laboratoř elektronové mikroskopie biologické sekce PřF UK 

Otázky autorce: 

1) Na str. 36 autorka uvádí že „Pro zjištění příbuznosti a fylogenetické pozice se 
zkonstruoval fylogenetický strom s použitím stejných sekvencí jako v práci Weigl 
et al. (2012).“ Co bylo důvodem, že nebyl sestaven vlastní dataset sekvencí? 
Vzhledem k tématu práce jsou v publikovaném stromu mnohé druhy (i celý spodní 
kladus) zbytečné a naopak mnohé důležité chybí. Proč nebyly zahrnuty nejbližší 
druhy, které ukazuje Blast? 
 

2) Na str. 35 autorka uvádí že „Výsledky amplifikace DNA mikrosporidií, obzvláště 
u PCR produktů s bezobratlými, nebyly uspokojivé (viz i kap. 3.4.).“. Jakým 
způsobem se autorka pokoušela ovlivnit specifitu PCR? Zkoušela měnit nasedací 
teplotu, koncentraci DNA? Zkoušela i jiné sety primerů než jsou uvedené 
v diplomové práci? Neuvažovala (i do budoucna) o nested PCR? A primer setech 
úspěšných pro PCR mikrosporidií mnoha vodních hostitelů (530f:580r¨)? 

 
3) Čím si autorka vysvětluje propady populace perlooček v krátkých obdobích (díry 

mezi vyššími peaky vedle) referované v kap. VÝSLEDKY, SEZÓNNÍ 
DYNAMIKA POPULACE PERLOOČEK A VODNÍCH BEZOBRATLÝCH na 
str 38? 
 

4) Pozorovala autorka na uvedené lokalitě i dospělce chironomů? Pakliže ano, pak v 
jakém období a má ponětí či údaj z literatury kolik mají druhy z uvedené lokality 
generací? 

 



5) Nejdůležitější otázka se týká nejednoznačnosti a potenciálních pochyb 
v prezentovaných výsledcích u získaných sekvencí ve vztahu ke zdroji jejich 
izolace. Na str. 46 autorka uvádí,  že sekvence PCR produktu č.421 z pakomára 
byla identická se sekvencí Berwaldia sp. JJW-2009a, což je významné a 
pravděpodobné zjištění; dále sekvence PCR produktu č.503 z komára byla téměř 
identická se sekvencí Hazardia milleri, což je rovněž pravděpodobný výsledek, ale 
dále, že sekvence PCR produktu č.420 z komára ?? byla rovněž identická s 
Berwaldia sp. JJW-2009a a naopak produkty 520 a 521 z pakomára byly identické 
se sekvencí Hazardia !?? V příloze je navíc u všech 5 produktů uveden jako původ 
skupina Culicidae, zatímco jinde v tabulce figurují i Chironomidae!! Může autorka 
důkladně ověřit a potvrdit, že nedošlo k záměně vzorků nebo záměně jejich 
označení příp. chybě v přepisu protokolů v dipl. práci. Protichůdná tvrzení 
znamenají totiž diametralně odlišné interprerace. Má i dostatečné podklady v 
protokolech, že nedošlo ke kontaminaci?  

 

 

 


