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Školitelský posudek na diplomovou práci Alsu Chajbullinové  
“Fylogenetická analýza flebotomů rodu Phlebotomus a vývoj leishmanií v přenašeči“ 

 
Alsu je bezesporu velmi atypický student a její vedení bylo pro mě spojeno s řadou 
nečekaných překvapení. Alsu začala pracovat na katedře zoologie, kde se zpočátku věnovala 
problematice gekončíků, poté se však rozhodla zaměřit svoji pozornost na parazity. V rámci 
bakalářského studia začala pracovat na problematice výskytu ektoparazitů v ptačích budkách, 
a prokázala značnou samostatnost při práci v terénu. Toto téma ji však neuspokojovalo, a tak 
vypracovala velmi kvalitní bakalářskou práci na téma „Leishmaniózy Centrální Asie a 
zakavkazských republik“. Vzhledem k jejím kořenům jí bylo toto téma nejbližší a plánovali 
jsme v této problematice pokračovat i v rámci DP. Alsu se naučila řadu technik a 
metodických postupů, které ji pro tuto práci připravily. Navíc Alsu absolvovala i půlroční stáž 
v Kazani, která ji však přinesla spíše jen jazykové zkušenosti. Bohužel pracovat v terénu a 
získat materiál ze zájmových oblastí se nám podařilo až na samotném konci magisterského 
studia studentky, a to začátkem července tohoto roku. Stejně tak se nepotvrdila naše hypotéza 
o odlišnosti středoasijských populací Phlebotomus papatasi, jejichž případné studium mělo 
být součástí středoasijské tématiky chystané diplomové práce. Proto bylo nezbytné již 
v průběhu DP téma modifikovat a výsledkem byl vznik dvou, na sebe navzájem jen volně 
navazujících částí. V části věnované experimentálním infekcím flebotomů konzultovala Alsu 
metodické problémy s Jovanou Sádlovou, ve fylogenetické části jí pak byl nápomocen Vítek 
Dvořák.  
 Alsu si zaslouží pochvalu za značnou samostatnost, a to jak v při práci v terénu 
(samostatně si dokázala zorganizovat expedici na Krym, kde nachytala dostatek flebotomů; 
stejně tak projevovala samostatnost při odchytech flebotomů v Azerbajdžánu), tak i v 
laboratoři. Bohužel její samostatnost je někdy až přílišná a často pramení z časově 
převráceného pracovního režimu, při němž se míjí s ostatním osazenstvem laboratoře, a tak 
jen těžko může konzultovat aktuálně vzniklé komplikace. Stejně tak mě kdysi Alsu potěšila 
samostatným a velmi pěkným sepsáním bakalářské práce a letos i přípravou posteru na 
konferenci ISOPS (v Turecku). Bohužel sepisování DP bylo v mnoha ohledech katastrofální, 
protože méně času si snad už ani nemohla na její dokončení vymezit. Napsat, že je práce 
napsána horkou jehlou je spíše eufemismus, a bohužel se spěch v jejím dopisování projevil 
v podobě formálních chyb, na které si oponent oprávněně stěžuje, stejně tak jako nedotažením 
diskuse, která mohla být sepsána mnohem lépe. 
 
Závěr 
Domnívám se, že i přes řadu formálních chyb prokázala autorka Alsu Chajbullinová, že je 
schopna samostatné vědecké práce. Předložená diplomová práce splňuje všechny náležitosti 
požadované na katedře parazitologie PřF UK v Praze a doporučuji ji k přijetí jakožto práci 
diplomovou. 
 
V Praze, 6. září 2011      

 
Doc. RNDr. Jan Votýpka, PhD. (školitel) 


