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Oponentský posudok na habilitačnú prácu 
 

Autor práce: RNDr. Martin Mrva, Ph.D. 
 

Názov práce: Pôdne nahé meňavky: diverzita vybraných skupín, interakcie s inými organizmami a nové 
stratégie eliminácie patogénnych kmeňov  
 

Oponent: RNDr. Pavla Sojková, Ph.D. 
Predložená práca sa zameriava na výskum diverzity pôdnych nahých meňaviek, metódami ich kultivácie, ich 
interakciou s inými skupinami pôdnych organizmov a stratégiami eliminácie patogénnych kmeňov meňaviek 
z rodu Acanthamoeba.  
 

Z formálneho hľadiska má celá práca 127 strán a okrem úvodnej textovej časti v rozsahu 37 strán zahŕňa 
výber desiatich publikácií autora, ktoré tvoria jadro habilitačnej práce. Ciele a dôvody vzniku práce sú jasne 
formulované v predhovore na strane 6, a je z nich zrejmé, že problematika predkladanej práce je aktuálna a 
jej výstupy sú široko aplikovateľné nielen na poli základného výskumu, ale aj v praxi. Práca s literatúrou je 
čo do počtu a aktuálnosti citovaných zdrojov (156 referencií) na veľmi dobrej úrovni, vrátane dodržania 
citačných pravidiel a prepojenia ich obsahu do zmysluplného celku. Úvodná textová časť je napísaná 
zrozumiteľne a je z nej zjavné, že autor sa v problematike výborne orientuje. Detailné hodnotenie 
jednotlivých publikácií podľa môjho názoru nie je potrebné, pretože sa jedná o články uverejnené v 
karentových medzinárodných časopisoch, ktoré prešli riadnym recenzným procesom. 
 

Charakter vlastných priložených publikácií autora od čisto deskriptívnych až po experimentálne zamerané 
práce odráža široké portfólio znalostí a metodologických skúseností Dr. Mrvu. Priemerný impakt faktor 
autorových publikácií zahrnutých v habilitačnej práci je 1,75, čo je podľa môjho názoru v oboroch zoológie a 
medicínskej chémie priemerná hodnota. Vysoká miera zapojenia habilitanta do daného výskumu je 
doložená jeho umiestnením prevažne na prvom, druhom alebo poslednom mieste (korešpondenčný autor) 
autorského kolektívu. Za kvalitou vyčnievajúcu publikáciu považujem prácu Lukáča a kol. uverejnenú v 
European Journal of Medicinal Chemistry [IF2013 = 3,432]. V tomto ohľade je zjavné, že nadviazanie 
spolupráce s tímami prof. Ondrisku a doc. Lukáča predstavovalo kľúčový "okamžik" v kariére habilitanta, 
ktorý zásadne ovplyvnil budúce smerovanie jeho výskumnej línie a vyústil v množstvo kvalitných 
publikačných výstupov a udelených grantov. Habilitant tak dokázal, že je nielen skúseným taxonómom, ale 
že dokáže využiť svoje znalosti v determinácii a kultivácii meňaviek s rôznou životnou stratégiou aj v praxi 
pri testovaní zlúčenín efektívnych pri eliminácii patogénnych druhov.  
 
Po prečítaní práce som narazila na určité nejasnosti alebo zaujímavosti, ktoré otvorili priestor pre moje 
otázky z rôznych tematických okruhov blízkych výskumu habilitanta: 
 

1. Pri hodnotení popisu výsledkov a kvality priložených publikácií som mala pocit, že práca Mrva (2009) o 
dierkavcoch (Foraminifera) nielen tematicky, ale aj svojím nižším impakt faktorom [IF2009 = 0,775] vybočuje z 
inak súrodého celku. Možno je to však dané mojim skresleným pohľadom na skutočnosť, aké konkrétne 
taxonomické skupiny zastrešuje termín nahé meňavky. Mohli by ste prosím osvetliť túto otázku a ďalej 
zmieniť, ktoré skupiny tvoria prevažnú väčšinu zástupcov nahých meňaviek a ako moc "roztrieštené" sú 
nahé meňavky z fylogenetického hľadiska? S tým súvisí aj moja ďalšia otázka, aká je miera súladu/rozporu  
taxonómie a fylogézy nahých meňaviek, t.j. odrážajú morfologické a biologické charakteristiky využívané pri 
taxonómii nahých meňaviek postavenie druhov vo fylogenetických stromoch?  
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2. Sú k výskumu druhovej diverzity nahých meňaviek široko aplikovateľné moderné prístupy, napr. eDNA 
barcoding a metabarcoding tkanív živočíchov? Alebo existujú nejaké zásadné limity daných metód, ktoré 
podľa vás taký výskum neumožňujú/komplikujú, a tak by sme sa mali pri odhaľovaní biodiverzity danej 
skupiny organizmov radšej držať tradičných kultivačných a mikroskopických metód? 
 

3. V práci ma veľmi zaujala časť o interakciách nahých meňaviek s inými skupinami organizmov. Aké sú 
podľa vás aktuálne výzvy výskumu interakcií týchto skupín a akými metodickými prístupmi, vrátane tých 
najmodernejších, sa dajú takéto vzťahy skúmať? Máte na pláne pokračovať v budúcnosti v štúdiu takýchto 
interakcií a uvažujete o uplatnení niektorých z vami zmieňovaných metód? 
 

4. Čo sa týka nálezu druhu Thecamoeba quadrilineata v tráviacom trakte dážďovky Lumbricus terrestris - 
existujú nejaké spôsoby, ktorými sa dá jednoznačne overiť, že sa nejednalo o pasáž, ale o amfizoický druh 
meňavky?  
 

5. Výsledky vášho výskumu akantaméb považujem za ohromujúce, a vzhľadom k ich vysokému potenciálu 
na poli humánnej medicíny by ma zaujímalo, či ste v praxi zaznamenali nejakú významnú odozvu, či bol/je v 
pláne podanie nejakého patentu a prípadne, či bola/bude zahájená spolupráca komerčného charakteru? 
 

6. V súvislosti s testovaním zlúčenín na kultúry akantaméb by som rada vzniesla otázku týkajúcu sa 
formovania relatívne odolných pseudocýst meňaviek po aplikácii cytotoxických zlúčenín. Aký veľký problém 
predstavuje tento jav pri účinnosti daných zlúčenín a je možné formácii týchto útvarov predísť?  
 

7. Na str. 23 uvádzate, že "Naša štúdia poukázala na dôležitosť zohľadnenia a otestovania citlivosti 
patogénov ešte pred aplikáciou miltefosínu v jednotlivých konkrétnych prípadoch akantamébových infekcií 
za účelom zvýšenia úspešnosti terapie." Predpokladám, že po diagnóze akantamébovej keratitídy sa naozaj 
jedná o každú jednu minútu, ktorá má zásadný vplyv na konečnú kvalitu zraku postihnutej osoby. Ako dlho 
v praxi trvá otestovanie citlivosti kmeňa akantaméby na dané terapeutikum a poskytuje sa v medzičase 
nejaká náhradná liečba? 
 

Záver 
Možno jednoznačne konštatovať, že predložená práca prináša nové vedecké poznatky, ktoré sú široko 
uplatniteľné naprieč rôznymi vednými odbormi. Habilitant sa predstavuje ako zrelá osobnosť schopná 
kritického uvažovania, a ktorá bezpochyby spĺňa požiadavky na udelenie titulu docent. Prácu vrelo 
odporúčam k obhajobe. 
 
 
V Českých Budějoviciach, dňa 15. 1. 2022                             ................................... 
       
                                                                                                     RNDr. Pavla Sojková, Ph.D. 
                                                                                Parazitologický ústav Biologického Centra AVČR 
 


