
 
 
 
 
 
 
 
 

Oponentský posudek na magisterskou diplomovou práci Alsu Chajbullinové:  
Fylogenetická analýza flebotomů rodu Phlebotomus a vývoj leishmanií v přenašeči 

 
Jak je tomu zvykem, sestává předložená diplomová práce z literárního přehledu a  

praktického řešení zadaného tématu, resp. v tomto případě hned několika témat. V tom je 
však zásadní nedostatek práce - je totiž velmi nesourodá. Zatímco první dva cíle se zaměřují 
na morfometrickou analýzu dvou druhů flebotomů a navržení molekulárních markerů pro 
jejich determinaci, dalším cílem je molekulárně fylogenetická analýza úplně jiných taxonů, 
což dále graduje analýzou vnitrodruhové variability ještě dalšího jiného druhu, u nějž je pak 
studován vývoj infekcí dvou druhů leishmanií. Jako by nebylo různosti dost, uzavírá vše 
studie vývoje infekcí L. turanica u tří druhů vektorů, z nichž dva jsou opět v práci poprvé. 
Práce je zjevně šita horkou jehlou, takže jsou chyby i v číslování kapitol. To spolu 
s nejednotným členěním textu jednotlivých kapitol a růzností témat činí práci velmi 
nepřehlednou.  

Ačkoliv si umím subjektivně rozrůzněnost témat vysvětlit, není zde ani náznak 
vysvětlení proč tomu tak je. V tomto směru zcela selhává úvod, který mohl tak nesourodou 
směsici uvést na pravou míru skrze zasazení do obecnějšího kontextu. Spíše než řešení 
několika nesouvisejících dílčích projektů mohlo být v úvodu jasně vysloveno několik 
obecných otázek a stručně vysvětleno, proč jsou odpovědi na ně hledány formou několika 
velmi volně navazujících pod-projektů. Další možnost byla formulovat cíle tak, aby z nich 
bylo zjevné, proč si je autorka vytýčila, tak aby jejich nesourodost dávala smysl. Ani k tomu 
však nedošlo. V důsledku pak čtenář neví, proč to všechno autorka vlastně dělala. Metodická 
část se omezuje na suchý popis postupů, takže ani z ní nelze zjistit, proč to všechno, resp. 
k řešení kterého cíle měla ta která metoda sloužit. Pomoci jsem se bohužel nedočkal ani 
v literárním přehledu, neb ten mne rychle a zcela dezorientoval přeskakováním mezi tématy 
bez jasné návaznosti a textovou záplavou mnoha informací, které často stačilo shrnout 
v jednoduché tabulce.  

Zcela vysílen jsem pak zjistil, že výsledky jsou řazeny místy jinak než cíle a chybí 
v nich fylogenetické stromky, jež jsou zbytečně schovány v přílohách. Z diskuze, která už pro 
jistotu není do podkapitol členěna vůbec jsem se navíc dozvěděl, že jeden ze zajímavých a 
po diskuzi volajících výsledků, tedy nesoulad mezi fylogenetickými analýzami na základě 
sekvencí mitochondriálních a jaderných genů vlastně nelze diskutovat vůbec, protože 
sekvence jsou z různých zvířat. Úleva přišla až v kapitole závěry, která mne velmi potěšila a 
hodnotím ji jako bezkonkurenčně nejlepší část práce.    
 
K práci řadu formálních připomínek na které netřeba reagovat: 
 v práci je ohromné množství gramatických a stylistických chyb 
 je zde široké spektrum formálních chyb – opakovaně citace mimo věty, poprvé v textu 

zmíněné taxony se zkratkou rodového jména, poddruhům se říká druhy, často u taxonů 
pod úrovní rodu chybí kurzíva a mnoho, ale opravdu mnoho, dalších podobných 

 časté je matení pojmů – splývají druhy a komplexy, objevují se nesmyslné výrazy jako 
“geografická distribuce” a matoucí formulace typu “...ve východní Africe, např. Sudánu” 

 termín sekvenční analýza je zde chybně používán namísto fylogenetické analýzy 
 
Přes výše popsané skutečnosti, jejichž uvedení je smutným úkolem oponenta, musím 
vyzdvihnout zjevně velké nasazení autorky při řešení praktické části. Velmi dobrým dojmem 
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působí nejen téměř hmatatelná kvantita odvedené práce, ale také široké spektrum metod a 
dovedností, které v rámci diplomové práce zvládla. 
 
Dotazy: 
1) Nikde jsem nenašel jasně a konzistentně specifikováno, odkud pocházeli kteří 
flebotomové a jak byly jednotlivé soubory zvířat určovány – pouze tu a tam se to čtenář 
dozvídá až ve výsledcích, nebo dokonce v diskuzi. Působí to dojmem, že se jedná o 
nahodilou sbírku vzorků různého původu, určených různými lidmi, navíc jednou morfologicky, 
jindy na základě sekvencí atd. Může to autorka stručně uvést na pravou míru?  
2) Čím si autorka vysvětluje, že intenzity infekcí L. major a L. turanica jsou signifikantně 
rozdílné při sloučení všech odběrových DPI, nikoliv však v jednotlivých odběrových dnech? 
Lze z toho něco vyvozovat? V diskuzi k tomuto jevu zcela chybí komentář. 
3) Proč jsou počty samic vyšetřených za účelem stanovení intenzit infekcí v jednotlivých DPI 
tak rozdílné (Graf 4.1.)? Značný rozptyl velikosti souborů od 9 do 51 jedinců jistě mohl 
výsledky značně ovlivnit. 
4) Z práce vyplývá nesoulad mezi pozorovanou morfologií a literárními údaji. Lze z toho 
vyvodit něco praktického? V diskuzi je téma bez dalších komentářů uzavřeno okřídleným 
“morfologická determinace flebotomů je složitá” a chybí jasné poselství. Naznačují tedy 
prezentované výsledky taxonomický význam tradičních morfologických znaků, které byly 
analyzovány, nebo ne? 
5) Autorka v diskuzi naznačuje, že rozpor mezi fylogenetickými analýzami flebotomů na 
základě sekvencí mitochondriálních a jaderných genů může být důsledkem 
introgrese/hybridizace. Je takový případ u flebotomů obecně znám?   
6) Co znamená v grafu 4.1. popiska osy y ”procento nákazy”? Jde o proporci samic 
vykazujících určitou intenzitu infekce? 
 
Následující tři otázky se týkají zajímavého a zdá se v práci celkem dobře podchyceného 
fenoménu, kterému se diskuze bohužel téměř zcela vyhla. 
7) Z výsledků vyplývá, že použitou metodou, kterou autorka prezentuje jako vhodnou 
k odlišení jednotlivých druhů flebotomů, nelze odlišit blízce příbuzné taxony (druhy?) P. 
neglectus, P. krimensis a “P. kretensis“. Co si autorka o tomto komplexu myslí, považuje 
jeho zástupce za druhy, poddruhy či geografické variety P. neglectus? 
8) Když odhlédneme od taxonomie, je z medicínského hlediska vhodné navrhnout citlivější 
markery k rozlišení těchto tří příbuzných taxonů, nebo je jejich význam podobný a není to 
z klinicky-epidemiologického hlediska potřeba? Mám pravdu, když si myslím že citlivější 
markery by se hodily už proto, protože jak sama autorka naznačuje, spektrum jimi 
přenášených leishmanií ani epidemiologický význam není úplně jasný?  
9) Ví se něco o rozdílech mezi těmito třemi taxony z hlediska epidemiologického významu a 
spektra leishmanií jimž jsou/nejsou kompetentními vektory?  
 
Závěr: 

Alsu Chajbullinová zvládla rešeršní část a samotné psaní s velkými rezervami, ale 
pokud mohu soudit z výsledků, praktické části se zhostila velmi dobře. Spektrum 
zpracovaných (citovaných) referencí a použitých metod je adekvátní (byť na můj vkus 
poněkud naddimenzované). Autorka nicméně splnila vytyčené cíle a zvládla široké spektrum 
základních molekulárně-biologických technik. Diplomovou práci proto hodnotím relativně 
pozitivně a doporučuji k obhajobě. 
 
V Českých Budějovicích 2.9.2011     Miloslav Jirků, Ph.D. 


