
Posudek školitele na magisterskou práci Pavly Krylové „Interakce mezi hostitelskou perloočkou 

Daphnia pulex a parazitickými mikrosporidiemi v jednoduchém prostředí lesní tůně“ 

Ve své magisterské práci se Pavla Krylová věnovala populaci perloočky Daphnia pulex v lesní tůni, jež 

slouží jako hostitel mikrosporidií, které jsme v předchozím výzkumu studovali v českých přehradních 

nádržích. Původní idea, že budeme studovat zejména dynamiku infekce parazitem Berwaldia 

singularis (u něhož jsem předpokládal, že je sesterským druhem námi dříve studované mikrosporidie 

označované Berwaldia schaeffernai) a její případné dopady na klonální strukturu hostitelské 

populace, poměrně rychle vzaly za své. Jednak se ukázalo, že běžně jsou studované D. pulex 

infikované dvěma druhy (a to častěji druhem odlišným od B. singularis, pracovně označovaným jako 

HVH). Zejména jsme se však dozvěděli od prof. Jiřího Vávry, že tzv. „Berwaldia schaeffernai“ 

z přehradních nádrží je zařazována do rodu Berwaldia neoprávněně, neboť referenční sekvence 

v GenBank byla chybná. Tento problém naštěstí končí „happy endem“ – Pavla svými výsledky 

ukázala, že HVH napadající D. pulex v tůni v Bělči je sekvenčně identická s naším modelovým 

taxonem z nádrží a proto jsou výsledky nejen porovnatelné, ale studovaná tůň je pro další výzkum 

téměř ideální. 

Pavle se podařilo během několika let terénního sledování: 1) charakterizovat populační dynamiku 

hostitelské perloočky, 2) kvantifikovat prevalenci jedinců viditelně nakažených mikrosporidiemi, 3) 

provést pilotní pokusy demonstrující, že studované mikrosporidie nelze snadno přenést horizontálně 

či vertikálně mezi hostitelskými perloočkami, 4) získat sekvence hlavních studovaných mikrosporidií a 

5) demonstrovat přítomnost DNA mikrosporidie „HVH“ i v larvách komára a pakomára. (Poslední 

krok byl spojen s prozkoumáváním laboratorních slepých uliček, kdy se ukázalo, že předpokládané 

primery specifické pro mikrosporidie amplifikovaly ochotně i DNA mnohých vodních bezobratlých.) 

Výsledky předložené práce podporují hypotézu, že studované mikrosporidie by mohly mít 

vícehostitelský cyklus a létající hmyz (asi pakomáři) by mohl být klíčovým vektorem (zajišťujícím i 

možný přenos „HVH“ mezi nádržemi). Jedná se však jen o první vhled do dané problematiky a pro 

silnější podporu (nebo vyvrácení) této hypotézy se musíme ještě na lokalitu vrátit... 

Pavla pracovala v mnoha směrech (příprava a realizace odběrů, experimenty s (ne)přenosem nákazy) 

dosti samostatně a byla si schopna zajistit relevantní konzultace (s prof. Vávrou a dr. Juračkou). Její 

samostatnost, byť je to obecně vlastnost chvályhodná, bohužel nebyla vždy ku prospěchu věci (např. 

když nebyl k dispozici na plánovaný odběr některý měřicí přístroj, dozvěděl jsem se to až ex post). 

Odběr vzorků, práci s mikroskopem i pokusy s přenosem infekce Pavla nicméně zvládla dobře, stejně 

jako rutinní postupy v molekulární laboratoři (izolace DNA, příprava PCR, elektroforéza a příprava 

vzorků pro sekvenační servis). Větší problémy byly s interpretacemi výsledků, kdy jsme bohužel 

opakovaně naráželi na nepochopení, co vlastně které kroky v laboratoři měly za cíl a co tudíž proužek 

na gelu, sekvence či statistický test vlastně znamená. Než jsme se dostali k hlavním výsledkům 

prezentovaným v práci, vyměnilo se tedy ve sledované tůni mnoho vody a to se neblaze projevilo 

v čase dostupném na jejich zpracování a interpretaci. Poměrně pomalu se vyvíjel i text práce – v těch 

pasážích, které jsem měl možnost číst opakovaně, Pavla postupně zapracovala mé připomínky a 

vzniklý text je po obsahové a formální stránce povedený.  

Finální verze mnohých důležitých kapitol (abstrakty, výsledky, diskuse, závěr) už jsem ale takto 

ovlivnit nemohl. Z důvodu časové tísně proto nejsou dotažené, diskuse nejde do hloubky, jež by si 

zasloužila, a některé aspekty, které jsme diskutovali, nejsou nakonec v práci dostatečně zohledněny 



nebo jsou prezentovány nevhodnou formou. (Jeden příklad za všechny: absenci statisticky významné 

korelace mezi dvěma jevy bych určitě nepopisoval jako „signifikantně nezávislý“ vztah; str. 41). 

Oceňuji ale, že Pavla při finalizaci reflektovala mé předchozí připomínky, pojala prezentaci výsledků 

spíše úsporně a vypustila mnohé nadbytečné elementy (např. množství málo informativních 

fotografií gelů s PCR produkty), jež se v předchozích verzích vyskytovaly. 

Nejedná se v žádném případě o práci příkladnou, zpracování a následná interpretace dat je relativně 

slabá a na kvalitě výše zmíněných kapitol se časová tíseň projevila významně. Pokud ale vezmu 

v úvahu znalosti a schopnosti studentky a časový horizont, v němž práce vznikala, předložený 

výsledek je maximum možného. Pavla ve své práci přes řadu zádrhelů přinesla několik velmi 

zajímavých výsledků týkajících se mikrosporidií napadajících v bělečské tůni perloočku Daphnia pulex 

a vidím velkou šanci, že studovaná populace nakonec umožní rozřešit otázku, jak se náš modelový 

parazit „HVH“ šíří. S tímto vědomím práci doporučuji k obhajobě a kritické zhodnocení nechávám 

primárně na oponentovi a komisi. 
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