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PosudeknadiplomoVoupráciTomášeErbana:,,Bakteriejakopotrava
synantropních roztočů(Acari : Acaridida),,,
Autor zvo|i| téma ve|mi aktuální, protoŽe prob|ém indooru a a|ergií ostře
s|eduje řada institucí od lékařských přes bio|ogické aŽpo zemědělské spo|upracujícíi

s našímoddě|ením. Proto také vznik|o zadání ve spo|upráci s VÚRV Ruzyně,
konkrétně s |aboratoří studující sk|adištní škůdces konkrétním a ve|mi zasvěceným
konzultantem mgr.J. Hubertem, PhD.
Zdroje a|ergenů u roztočů,a to nejen tzv.prachových (dust mites), bývají
h|edány v jejich exuviích, setách, exkretech a exkrementech' RovněŽ jejich potrava

(často mikromycety) pravděpodobně přispívá k tvorbě alergenů. V poslední době
vystupují v tomto směru do popředí ijejich enzymy. Ty jsou detekovate|né jar v tě|e,
tak i v exkrementech.

Lysozym funguje u Živočichůve|mi běŽně, coŽ postupně vstoupilo ve známost
od jeho objevení sirem A|exandrem F|emmingem' Jeho funkce jako trávicího agens

však neby|a dosud u studovaných druhů zce|a prokázána, byt' mechanizmus aktivity

-

štěpení Í3 -1 ,4 - g|ykosidové vazby v buněčnéstěně baktérií_ je znám a pro trávení

někteých |átek vhodný. Navíc, do hry vstupují i tzv.|ysozym-|ike proteiny,
s podobným účinkem'ovšem s určitým omezením v akci baktericidní.
Autor si především stanovi| zce|a pregnantně a dosti podrobně nosné cí|e

práce a z nich odvodiI i metodiku.
Literární přeh|ed muse| shrnout několik přístupů, proto autor seznamuj*
čtenáře v něko|ika podkapito|ách jednak s mode|ovými Živočichy včetně jejich vztahů

s příbuznými skupinami, a to d|e zce|a aktuá|ních |iterárních zdrojů. Ve|mi podrobně
charakterizuje skupinu Acaridida, opět s eko|ogickými a biologickými vazbami

synantropů na vo|ně Žijícídruhy a

rody'

I

pro čtenáře neprofesionála představuje

kapito|a o |ysozymu a |ysozyme-|ike proteinech naprosto srozumite|nou část

vysvět|enou ve|mi didakticky' Ne vŽdy se s takovým přístupem setkáváme

v

i

pracích zkušených vědců s poněkud jinými prioritami.
Kapito|u o potravní biologii, která zce|a zapadá do prob|ematiky řešené na

oddělení' zpracova| autor ve|mi zodpovědně. Bakteriá|ní potrava totiŽ tvoří u celé
skupiny skladokazů, a|e také příbuzných pancířníkůpoměrně prob|ematický způsob
obŽivy pohybujícíse často na hranici náhradní, nebo, jak se užívávýrazu,,,hermit,s
food... Tedy potravy pro přeŽití, a|e niko|iv pro uk|ádání zásobních |átek a pro růst

popu|ace. Zde by pak |ysozym, jako trávicí enzym, hrá| dů|eŽitou ro|i v mobi|izaci
Živin, zejména z G+ bakterií. Tuto podkapito|u autor ve|mi vhodně i|ustrova| obrázky
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jak bakteriá|ní stěny' tak potom schématy akce |ysozymu.
Metodická kapito|a p|nívýznamnou ú|ohu přís|ušejícídip|omové práci. liejí
podrobnost můŽe slouŽit jako návod k opakování pokusů pro nás|edovníky autora,
a|e obecně

i

jako manuá| pro pouŽité jednot|ivé metody čijejich kombinace.

Podporuje ji i obrazová pří|oha. Čtenáře upoutává napřík|ad měření pH v tak ma|ých
objektech (trávicí trubice roztočů).Podobnou metodiku pouŽívají i ko|egové v Ústavu
půdníbio|ogie AV, nebot'se ukáza|a naprosto nezbytnou při studiu funkčníhopH
optima enzymů. Výs|edky pak autor zpracovává statisticky. Výběr studovaných druhů
(10) je více neŽ reprezentativní, zejména s přih|édnutím k jimi vyuŽívanépotravě
(srovnání sk|adokazů a prachových roztočů)a obecně potravních specifik. Kapitola

přes různorodost metod opět tvoří uzaviený ce|ek. Její zpřeh|ednění podporuje

i

ve|mi podrobný přehled pouŽitých zařízení, chemiká|ií a softwaru,1akoŽ i sezn.am

v práci prezentovaných zkratek.
Kapito|a výs|edky představuje velmi kvalitní a koncentrovanou kombinaci textu
a text neopakujících tabu|ek a grafů. Po prostudování si můŽe čtenář udě|at

představu o pracnosti pokusů, jejich věrohodnosti a o ce|kovém kvantu získaných
údajů'které tak dávají zák|ad k hutné diskusi.

Ta sp|ňuje nároky na vědeckou práci svojí dé|kou' soudností a zdravou skepsí
k výsledků m z nichž však ty jednoznačnéjasně prokazuje.
Závér pak shrnuje ce|ou práci s reflexí zadaných cí|ů.

Seznam |iteratury zahrnuje 106 zdrojů studujícíchprob|ém ze všech pouŽitých
h|edisek a naprosto vyjadřuje přeh|ed autora v prob|ematice'

Formálně tvoří práce kompaktní celek přes ve|ké spektrum metod,
s odpovídajícímčleněníma maximá|ním vyuŽitím tabu|ek a grafů. To zkracuje text
na ve|mi čtivýe|aborát. K seznámení s vnitřní anatomií s|ouŽí vtipná schémata
vytvořená dr.Šobotníkemmgr.Hubertem a doc.Weydou ve spo|upráci se špičkovým

světovým mikroanatomem roztočůprof'A|bertim. V práci se nachází minimum
přek|epů.

Práce zjevně sp|ni|a zadané cíle a vytvoři|a zák|adnu pro da|šístudie, které
T.Erban p|ánuje dó budoucna. Nesh|edávám v ní váŽnějších opominutí či chyb
odborných a metodických a případnou diskusi nechávám na oponentovi.

Autor určitou část výs|edků prezentoval jiŽ na vědeckém kongresu ve formě posteru.
Po čerstvézkušenosti zMezinárodního akaro|ogického kongresu

V

Amsterdamu si

mohu dovo|it tvrdit, Že by autorův příspěvek postavený na před|oŽené práci určitě
upouta| pozornost specia|istů i na tomto světovém fóru.

Doporučuji proto e|aborát Tomáše Erbana pIně k obhajobě jako magisterskou
dip|omovou práci.

Prof. RN Dr.Jaros|av SmrŽ, CSc.

vedoucí práce

