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Je s podivem, že o široce rozšířených  ptačích trypanosomách,  které jsou příbuzné významným

lidským  patogenům a navíc jsou často používány v pracích o ekologii  parazitů a sexuální selekci,

se toho ví tak málo.  Dodnes se většina badatelů spokojí se zařazením  nalezených trypanosom do

sběrného druhu T.  avium.  Náš tým se již několik let snaží získat o těchto přehlížených

organismech více.

Ve své práci Jana navázala na práci Jana Votýpky a Ondřeje Černého.  Při spolupráci s Lenkou

Zídkovou a  lvanem  Čepičkou se snažila něco dovědět o kinetoplastidech z komárů.  0

trypanosomách v komárech je toho známo ještě méně než o těch v muchničkách a  kloších.  Přesto

se však zdá,  Že se na hmyzí a ptačí kinetoplastida nyní zaměřuje více pozornosti.  Nedávno např.

byla v komárech  nalezena  DNA kinetoplastid,  které se autoři snaží vydávat za trypanosomy,  ale

mohou to být i jednohostitelští zástupci.  1  proto jsme měli  radost,  když se v začátku  práce Janě

podařil experimentální přenos komářího izolátu  na kanára a zpětná nákaza vektora. Tento pokus

měl  být součástí popisu  nového druhu trypanosomy přenášené komáry,  která má v našich

Culexech až desetiprocentní prevalenci.  1  když článek zatím  publikován nebyl,  využili jsme

prokázaný způsob přenosu  pozřením vektora k vytipování pravděpodobného hostitele,  který zatím

zůstával  neznámý.  Potvrdilo se, že jím jsou  hmyzožraví ptáci,  konkrétně lejsci a budníčci.  Z nich

Jana získala  řadu  izolátů trypanosom  různých  skupin,  a  ukázalo se též,  že  komáři  u  nás přenášejí

nejméně dvě různé skupiny ptačích trypanosom.  Jana také zjistila,  že v jednom  hostiteli se mohou

vyskytovat až tři  různé druhy trypanosom,  které se velice pravděpodoně liší způsobem  přenosu a

možná i vlivem  na hostitele,  což by mělo důsledky pro interpretaci ekoparazotologických studií.

Jana dále  porovnávala znaky fylogenetické  (SSU)  s morfologickými  (délka  buňky,  šířka

kinetoplastu).  I  přes zdánlivou  nemodernost měření buněk a světelné mikroskopie vůbec nám totiž

první pohled  na  isolát kinetoplastid  leccos  napovi.  Morfologické výsledky naznačují,  že v rámci

příbuzných skupin  kinetoplastid se pravděpodobně vyskytuje více ,,druhů".

Jana si vyzkoušela  řadu metod,  od naší oblíbené práce v terénu s odchyty ptáků a získávání

isolátů,  přes experimentální infekce vektorů a pěvců,  až po optickou a elektronovou  mikroskopii,

statistické zpracování výsledků a fylogenetiku.  Jednotlivé výsledky se jí  podařilo skloubit a

přispěla do  mozaiky našeho studia ptačích trypanosom.  Je zřejmě přirozené,  že během  práce se

zase objevily otázky nové,  i vzhledem  k tomu, že na jednotlivých úkolech pracovala souběžně.  Je

jen škoda, že nebude v práci dále pokračovat.

Své výsledky prezentovala na  Protozoologických dnech,  a doufám,  že se brzy stanou součástí

publikovaných  článků.  Alespoň to máme v  plánu.  Diplomovou  práci  sepsala  samostatně,  i  když se

přece jen trochu  projevil  mírný časový stres.  Přesto se domnívám,  že její dílo splňuje všechny

požadavky kladené na diplomovou  práci,  a doporučuji|JÉj__í_přijetí                   _  í                                        _
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