
Posudek oponenta na diplomovou práci Bc. Kateřiny Pružinové  
Trávení krve u flebotomů a jeho vliv na vývoj leishmanií 
 
Souhrn: 
 
Diplomová práce kolegyně Pružinové (celkem 73 stran, z toho 58 stran textu včetně obrázků) se 
jmenuje "Trávení krve u flebotomů a jeho vliv na vývoj leishmanií" a tímto tématem se i zabývá. 
Jedná se o poměrně vyspělé dílo a především vysoce hodnotím kvalitu i kvantitu nahromaděných 
dat. Oceňuji kvalitu jazyka (včetně anglického abstraktu) s minimem překlepů a gramatických 
chyb. Formální zpracování poněkud zaostává (viz níže), nicméně stále se, v kontextu 
diplomových prací se kterými jsem měl v posledních letech tu čest se seznámit, jedná o 
nadprůměrné dílo, jež navrhuji ohodnotit lepším stupněm (ale s konkrétním hodnocením bych 
raději počkal až po vlastní prezentaci). 
 
Hlavní nedostatky práce: 
 
Kromě těchto pozitiv práce obsahuje i řadu nedostatků, z nichž bych na tomto místě chtěl 
upozornit především na práci s termíny a zkratkami, které často (obvykle) nejsou definovány a je 
s nimi zacházeno jakoby patřily k běžnému jazyku. Autorka by si měla být vědoma, že se obrací 
k publiku, jež nemusí rozumět všem těmto jazykovým specialitám a měla by dbát na jejich 
definice. Pokud by to nebylo možné přímo v textu, vždy existuje možnost přidání kapitoly definic 
do Metodiky…  
Formální zpracování práce vykazuje kolísavou úroveň, dlouhé a velmi pěkné pasáže jsou střídány 
kratšími, na jejichž kontrolu jakoby nezbyl čas (např. kapitoly 2.2. a 2.3.).  
Úplně nerozumím rozdělení úvodních kapitol práce na úvod, cíle práce a literární přehled, neboť 
"úvod" neobsahuje dostatek informací pro podložení vytýčených cílů, jež se naopak objevují v 
textu později. Proč nebylo použito schéma úvod (včetně literárního přehledu) následovaný 
definicí cílů práce? 
 
Dotazy: 
 
1) Ačkoliv ptačí krev evidentně flebotomům příliš nesvědčí, dokážou se úspěšně množit na "ptačí 
dietě", proto by bylo lze očekávat, že absence leischmanií u ptačích hostitelů může být 
pro flebotomy výhodou a alespoň někteří flebotomové přejdou na ptáky a tyto skupiny budou (po 
době dostatečné pro vznik dodatečných adaptací) patřit k těm úspěšným. Nic takového ovšem 
nepozorujeme. Proč?  
2) Jací jsou hlavní hostitelé Leishmania major? A ostatních leishmanií? A jaký je způsob života 
příbuzných skupin prvoků? Jak mohlo dojít ke specializaci různých druhů leishmanií na různé 
druhy flebotomů?  
3) Autorka píše "… nepohyblivé haptomonády kolonizují stomodeální valvu a případně osidlují 
esofagus a farynx …" (str. 10 dole).  Jak? 
4) "Produkcí chitináz leishmanie narušují chitinovou výstelku stomodeální valvy…"(str. 11 
nahoře).  Narušují peritrofickou matrix nebo kutikulu stomodea? 
5) Autorka opakovaně uvádí jako (výlučný?) zdroj potravy flebotomů erytrocyty hostitele. Jsou 
opravdu tráveny jen erytrocyty nebo i další složky krve? 
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