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oponentský posudek na diplomovou práci:

Název: Bakterie jako potrava synantropních roztočů (Acari: Acaridida).
Autor: Tomáš Erban

Diplomová práce Tornáše Erbana přirráší nové údaje o aktivitě lysozymu a možné bakteriofágii u synantropních
roztočů poďřáduAcarididq, Pnmí údaje o lysozynové aktivitě u někteých záshrpců této skupiry byly již 

.

publikovány ale jejich autoři se soustředili spíše na alergologické aspek{ problérnu a možnost trávicí firrrkce
l1.sozyrnu v souvislosti s bakteriotigií dosud testována nebyla. Práce sice nepřin.íší definitivní a nezvratné
d.'ka'y ýznarnu lysozynru pro trávení baktérií ale podává exaktně podložené aÍgumenty podporující tuto
lr1potézu.

Byla zvolena vhodrrá kombitrace dvou neávislýclr rnetodiclqfch přístupů. Stanoveni aktiviq' lysozymu
v homogenáteclr roáočů a exkrementeclr byla správně doplněna testy populační dynarniky rra ruzných potrávách,
protoŽe samotná přítorrurost lysozyrnu nerrí postačujícím důkazern bakteriotrígie. Pro definitir,ní potvrzení
významu bakteriofágie a role lysozymu v ní doporučuji provést další experirnenry s \yužitím značených
bakterielníclr substrátů (např. C]a-značené G* bakterie Baci],Jus megateri,um pro důkaz uvlživáni živinz
mikrobiálnich buněk) a iďúbitoru lysozynové aktivity (clritotriosa).

Metodickýrn přínosen autora je řešení čištění povrchu roztočů a precisní kalibrace bioclrernic[ich
analýz. Použiý způsob Stanovení enzytrrové aktivis'v lrotnogenáteclr celýclr těl' kteý je v ekofusiologických
studiíclr běŽný. přináší riziko ovlivnění starrovované aktivity ruznými složkami homogenátu jako jsou ostatní
trávicí i nitroburrěčné enzymy. ionty. substráty a inhibitory. Autor by rněl podrobněji lysvětlit způsob jakým
vwodil z pravidelnélro tvaru pH křivek enzymové aktivity rezistenci enzymu k vlastním proteasam. Citace
upozorňují na rnďou specificitu lysozyrnové a clritinolýické aktivity, ale přítornnost chitinolyické aktivity s
trávicí čijinou funkcí u sledovaných druhů roztočů nebyla v této práci stanovována ani diskutována.
Doporučuji uvést v práci průrněrné koncentrace celkoqýclr pťoteinů v ponžiých homogenátech. Hoďrroty
enzyrnové aktivity vzÍažené na jednotku proteinů mohou tot1ž oďrižet také rozďly v množství celkoqých
proteinů a jejich sloŽení i když se absolutní množství sledované enzymové aktivit}' nemění. V čerswých
exkrementech tvoří pravděpodobně trávici enzymy mnolrern větší část celkovýclr proteinů než v těle a aktivita
vzÍažená na proteirr qchází pak v exkrementech r'ysoká i když absolutnl zttáty enzyrnu ze střevního trakhr do
exkrementů nenrrrsí bfi velké.
Vvltodnocení dat by rrtělo bý doplněno o korelaci mezi přínosem bakterielrúlro obohacení potrar'y pro populační
rt.rst jednodliqich dnrlrů a narněřenou ltodnotou lysozynové aktivi$, aby rnohl byt testovárrvztahmeziobsahern
lysozymu a úspěšrrostí rustu rra této dietě.
Přes s'to konkrétrrí připomírrky se dorrrrrívátn že vědecké cíle práce byly do značné rníry splněrry a práce přináší
kvalittttir,ní přínos k současnému pozniáLrrí této problernatiky.

Formální stnírůa práce.je na slušné úrovni' Práce rná odpovídající členěni a kapitoly rnají odpovidající
obsah. V}.tknout se ďá zbýečné opakování některych rnyšlerrek z úvodu a qýsledků nazačátkldiskuse. Dnůová
.jména roztočů by rněla bý uruedena při první zmínce v textu bez z|<ratek (T : Tyrophagzs nebo Tyroborus?).
Citace Hubert & Stejskal (2002) (str. 8) a Bowrnan & Ctrilds (1982) (str. 14) nejsou uuěd.ny V Seznamu
literatury. Poslední věta anglického abstraktu je tresrnyslrrá nebo nedokončená'

Popis rnetoďik je dostatečný až tta nejasrrosti v počtu opakoviání enzynrologickýclr měření (v kapitole
3.5.2,| se používají 4 opakování ale počet opakování v ostatních měřeních není v metoáice výslovně uuéden u
jde zjistit po|fze ze Stupňů volnosti qisledků ana|ýzy rozp$lu ve qi sledcích) a v tenninologii (pojem relativní
enzymová aktivita se použivá jednou ve smyslu aktiviý vztažené na protein podnrhé jako procentruílní aktivita
vztažená k nejr'yšší hodnotě).

Student ďostzrtečně prokiízď schopnost pracovat s literaturou, formulovat vlastni hypotézy, zvládl
potřebné bioclrenrické metodiky a postupy zpracování dat. Prostudoval velký objem literatury a z odevzdané
práceje zřejmé Že se v řešené problematice dobře orientuje. Práceje pojisqfclr doplněních a překladu do
atrgličtiny porržitelná pro publikování v rnezinárodnim vědeckém periodiku. Podle rrrého názóru nic nebrání
torrru aby byla tato práce írspěšně obhájerra.

Oponent: RNDr" Madirnir Sustr. CSc.

V Ceských Budějovicíctr dne l3.9.2006.


