
Posudek školitele na diplomovou práci Bc. Kristýny Glanzové  

„Role katalázy a chitinázy v životním cyklu leishmanií“ 

Kristýna přišla na katedru parazitologie v roce 2017 a vypracovala pod mým vedením 

bakalářskou práci s názvem „Afričtí hlodavci jako rezervoároví hostitelé leishmanií“, kterou 

v roce 2018 úspěšně obhájila. Původním záměrem bylo, aby Kristýna na toto téma navázala a 

v rámci své diplomové práci prováděla experimentální infekce severoafrických hlodavců. 

Tento výzkum měl být součástí mezinárodního projektu LeiShield-MATI, zaměřeného na 

kožní leishmaniózu v Severní Africe, do kterého je naše laboratoř je zapojena. Ale objekt 

výzkumu, pískomily Meriones shawi, se přes velkou snahu podařilo dovézt z Alžírska až 

v roce 2019, takže téma práce jsme musely změnit.   

Právě v té době jsme získali mutantní linie L. mexicana a L. major s produkcí 

katalázy či s absence chitinázy, a to ze dvou spřátelených laboratoří - od prof. Yurchenka 

z Ostravy a prof. Gluenz z Oxfordu, kde se jejich konstrukce účastnil i náš postgraduální 

student Tomáš Bečvář. Kristýna tedy začala testovat, jakou roli hrají tyto dva enzymy v  

životním cyklu leishmanií. V rámci této práce se naučila širokou škálu laboratorních metod od 

kultivace leishmanií a chovu flebotomů, přes experimentální infekce flebotomů a hlodavců, 

kultivaci a infekce makrofágů in vitro, xenodiagnostiku a přenosy leishmanií sáním flebotomů 

na hostitele, isolaci DNA a PCR, až po stanovení enzymové aktivity. Zvláště stanovení 

chitinázové aktivity leishmanií nebylo vůbec tak snadné, jak se zpočátku zdálo, a kromě 

poděkování Dr. Věře Volfové, která s touto částí Kristýně pomáhala, je třeba ocenit vůli a 

snahu Kristýny tuto metodu dopilovat k dobrému výsledku.  

Kristýna se nové metody učila trochu pomalejším tempem, vyhovoval jí větší dozor a 

kontrola ze strany školitele. Když ale postupně získala sebedůvěru a byla si při provádění i 

plánování experimentů víc jistá, pracovala pak pečlivě a spolehlivě. Po celou dobu byla velice 

pracovitá a nelitovala trávit pokusy opravdu hodně času, takže celkový objem odvedené 

experimentální práce, kterou nyní předkládá k obhajobě, je nadstandardní.  Sepisovat začala 

s dostatečnou časovou rezervou, což umožnilo vypilovat texty k spokojenosti školitele. I při 

této činnosti jsem mohla ocenit pozitivní vývoj – zatímco text literárního úvodu se rodil 

poměrně obtížně a různé verze mezi námi putovaly mnohokrát, psaní diskuse už zvládala 

Kristýna do velké míry samostatně.    

 

Závěr: Kristýna Glanzová si během pobytu v naší laboratoři osvojila základy vědecké práce: 

naučila se široké spektrum laboratorních technik, získaná data adekvátně vyhodnotila a 

diskutovala. Její výsledky jsou originální a cenné, část věnovaná kataláze leishmanií již byla 

odeslána k publikaci do impaktovaného časopisu mSphere. Domnívám se, že předkládaná 

práce splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci na katedře parazitologie, a 

proto ji doporučuji k obhajobě. Detailní posouzení kvality práce ponechávám v kompetenci 

oponenta. 

 

 

V Praze dne 13. července 2020 

 

        doc. RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. 


