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Kateřina Pružinová je na naší katedře od konce roku 2008 a na jaře roku 2010 

úspěšně obhájila pod mým vedením bakalářskou práci. Rychle se dokázala zapojit se do 
naší laboratoře a prokázala poctivý přístup k experimentální práci i ke každodenní rutině 
při práci s flebotomy.  

Hlavními cíly diplomové práce Kateřiny Pružinové bylo porovnat aktivitu trávicích 
enzymů a plodnost u flebotomů sátých na ptačí a savčí krvi a dále sledovat, zda má typ 
krve vliv na vývoj přenášených leishmanií. Experimenty byly zvládnutelné pomocí metod, 
které byly v naší laboratoři již dříve použity, nicméně nejednalo se o jednoduché zadání. 
Právě tento typ experimentů je velmi citlivý na dodržení všech standardních podmínek a 
případné chyby experimentátora. Navíc dodatečně přibyla série pokusů s inhibitorem 
TMOF, kterou jsme vyšli vstříc zájmům profesora Borovskeho, který tento inhibitor 
s úspěchem vyzkoušel u komárů.  Rozsah provedených pokusů byl tedy značný a 
vyžadoval úsilí i experimentální zručnost.  

Kateřina si počínala velmi samostatně, načetla potřebnou literaturu, své výsledky se 
mnou včas konzultovala a tak bylo možno společně plánovat postup dalších prací. Vhodně 
zvolenými pokusy Kateřina dokázala zbořit staré mýty Schleina a kol. o škodlivosti ptačí 
krve vůči leishmaniím a prokázala, že tyto mylné literární informace vznikly ze špatně 
zvoleného designu experimentů, kde autoři pominuli patřičné kontroly. 

Způsob, kterým Kateřina Pružinová sepsala svoji práci považuji za zcela unikátní. 
Text mi přinesla vždy s velkým předstihem a tak ušetřila mě i sebe zbytečného stresu, 
který sepisování podobných prací obvykle provází. Do textu jsem nemusel přehnaně 
zasahovat a tak i odevzdání práce proběhlo vzorně včas a před stanoveným termínem. 
Detailní posouzení výsledné podoby magisterské diplomové práce přenechávám 
oponentovi.   

Shrnutí: Kateřina Pružinová zvládla během svého magisterského studia řadu 
parazitologických, entomologických a biochemických metod,  projevila značné úsilí i 
zaujetí pro experimentální práci a stala se platným členem naší laboratoře. Práci sepsala 
včas a samostatně, za což ji velmi děkuji. Výsledná podoba práce plně odpovídá mým 
představám a po formální i obsahové stránce splňuje všechny požadavky kladené na 
diplomové práce naší katedry. Proto ji rád a vřele doporučuji k obhajobě. 

 
 
 
V Praze, dne 29.05.2012     Prof. RNDr. Petr Volf, CSc 


