
Posudek školitele na diplomovou práci Bc. Barbory Kykalové 
"Zdroje krve evropských flebotomů (Diptera: Phlebotominae) a metody 

jejich určování". 
 

Barbora Kykalová nastoupila na naši katedru v bakalářském studiu a v roce 2017 

úspěšně obhájila bakalářskou práci „Určování zdrojů krve u flebotomů a dalších krevsajících 

členovců“, která vytýčila i zaměření předkládané práce diplomové.  

Flebotomové představují významnou skupinu krevsajících členovců díky své zásadní 

roli v přenosu parazitických prvoků rodu Leishmania i v posledních letech stále více 

doceňované roli v přenosu některých virů. Obě skupiny patogenů mají velký význam 

v humánní, v případě leishmanií také ve veterinární medicíně a zaslouží trvalou pozornost a 

soustředěný vědecký výzkum. Navzdory tomu o některých aspektech biologie flebotomů 

máme stále překvapivě neúplné informace. To platí také pro zdroje potravy krevsajících 

samic, přestože jejich znalost může přinést zásadní poznání přenosových cyklů leishmanióz, a 

týká se to jak metodických přístupů, tak konkrétních znalostí o jednotlivých druzích. Na jedné 

straně máme v posledních letech čím dál přesnější představu o jejich výskytu, na druhé straně 

informace o spektru jejich hostitelů jsou stále neúplné a někdy i protichůdné. Na jedné straně 

máme řadu metodických přístupů, jak tradičních imunologických, tak nověji molekulárně 

biologických metod, na straně druhé jejich konkrétní aplikace, míra specifity, senzitivity a 

úspěšnost určení je spíš než součástí publikací často námětem kuloárových rozhovorů během 

konferencí. 

Bára ve své práci srovnala několik metod identifikace nasáté krve s využitím 

experimentálně nasátých samic z našich chovů i terénního materiálu, získaného v rámci 

projektu Vectornet. Ten se zaměřil na výzkum v oblastech Evropy, kde byly dosavadní 

znalosti o flebotomech zastaralé či zcela chyběly, čímž přirozeně vykrystalizovalo 

geografické zaměření na oblast Balkánu. Během nevděčné fáze optimalizace v publikacích 

často zdánlivě přesvědčivě popsaných, v praxi však ne vždy optimálně fungujících postupů se 

nevyhnula některým zklamáním, kdy např. metoda RFLP nám dávala neuspokojivé výsledky. 

Nový, svěží vítr do určování zdroje krve nejen pro flebotomy, ale potenciálně i další 

hematofágní členovce, by mohla vnést hmotnostní spektrometrie, konkrétně metoda MALDI-

TOF peptidového mapování, kterou jsme poprvé aplikovali pro tyto účely ve spolupráci s Dr. 

Petrem Haladou z Laboratoře hmotnostní spektrometrie Mikrobiologického ústavu AV. 

Metoda je natolik nová, že její popis je publikován teprve v těchto dnech, Bára ji přesto široce 

využila a otestováním terénních vzorků prokázala její výhody, kterými jsou časová i finanční 

nenáročnost a schopnost analyzovat i vzorky s výrazně pokročilejším stupněm strávení 

hostitelské krve. Výsledky této části diplomové práce považuji za nejnadějnější; Bářina 

schopnost úspěšně určovat hostitele u nasátých samic, skladovaných až 3 roky po sběru, nás 

uvedla v nadšení a data o hostitelích flebotomů z málo studované oblasti jsou velmi cenná, 

jakkoliv o potravních preferencích hovoříme jen velmi opatrně, neboť jsme si vědomi limitů, 

vyplývajících z toho, že odchyty nebyly primárně designovány k jejich studiu.  

Detailní posouzení výsledné podoby předkládané práce ponechávám na oponentovi, 

rád bych jen shrnul několik obecných rysů. Bára se už během sepisování bakalářské práce 

stala platným členem naší laboratoře, zapojila se do experimentální činnosti i práce v terénu, 

kde se postupně úspěšně podílela na odchytech flebotomů v endemických oblastech 

Slovinska, Azerbajdžánu, Maďarska a Rakouska. Prokázala schopnost práce s literaturou, 

smysluplné syntézy literárních údajů i získaných vlastních dat do textu, jehož přípravě 

věnovala dostatek času. Především ale projevila schopnost samostatné experimentální práce a 

osvojila si řadu metod, od zpracování v terénu odchycených i experimentálně nasátých samic 

flebotomů po několik molekulárních metod včetně zcela nového přístupu hmotnostní 



spektrometrie. Experimentální práci si sama plánovala, pokroky v práci průběžně 

konzultovala a přicházela s nápady na vylepšení; ve snaze obohatit dataset a geografický 

záběr studie např. opakovaně chytala flebotomy i během rodinných dovolených, po spolupráci 

se stážujícím rakouským kolegou se rozhodla vyzkoušet i metody určování hostitelských 

rostlin obou pohlaví coby zdrojů cukerné složky potravy, které budeme v budoucnu dále 

rozvíjet. 

Shrnutí: Barbora Kykalová si během magisterského studia osvojila řadu metod, 

projevila zručnost, samostatnost a píli při vědecké práci a získala řadu zajímavých výsledků, 

jejichž část byla již prezentována na mezinárodních sympoziích, konkrétně posterem na 

konferenci E-SOVE (European Society of Vector Ecology) v Palermu, Itálii v říjnu 2018, a 

přednáškou na ISOPS (International Symposium on Phlebotomine Sandflies) v San Cristobal, 

Ekvádoru, v červenci 2019, jejichž je Bára spoluautorkou. Získaná data jsou zároveň součástí 

dvou připravovaných rukopisů. 

Barbora Kykalová sepsala kvalitní diplomovou práci, po mém soudu splňující veškeré 

požadavky kladené na práce diplomové, proto ji s potěšením doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 3.9.2019       RNDr. Vít Dvořák, Ph.D. 


