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Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Magdalény Jančářové 

„Koinfekce gregarin a leishmanií u flebotomů“ 

 

Diplomová práce Bc. Magdalény Jančářové „Koinfekce gragarin a leishmanií 

u flebotomů“ byla vypracována na Katedře parazitologie ve skupině Prof. Petra Volfa. Tato 

skupina se zabývá biologií a imunologií hmyzích vektorů a jimi přenášených patogenů a 

disponuje světově unikátními chovy flebotomů a sbírkou leishmanií. Předložená diplomová 

práce má 113 stran textu a je členěna obvyklým způsobem. Vyčerpávající literární přehled 

provází čtenáře imunitou hmyzu na nejlépe prostudovaném modelu, a to na drozofile, s tím, 

že jednotlivé imunitní mechanismy jsou porovnávány s těmi, které jsou známy u flebotomů. 

K této části bych měl snad jedinou výhradu, že hned v úvodu není zdůrazněna absence 

adaptivní imunity u bezobratlých – hned v části věnované hematopoeze jsou totiž zmiňovány 

lymfatické žlázy, což by u méně informovaného čtenáře mohlo vyvolat představu existence 

lymfoidních tkání. Další část literárního přehledu je potom věnována leishmaniím a 

gregarinám a jejich vztahům s hostitelem. Autorka čerpala z úctyhodného počtu více než dvou 

set literárních odkazů! Metodická část práce je zodpovědně a podrobně zpracovaná, použité 

metodiky je možno na základě popisu reprodukovat. Výsledková část diplomové práce je 

rozdělena na dvě části. První je věnována koinfekci flebotomů gregarinami a leishmaniemi 

s cílem zjistit, zda přítomnost gregarin ovlivňuje vývoj leishmanií, druhá, více molekulárně 

biologicky zaměřená část se pak věnuje sekvenaci a studiu exprese imunitních proteinů 

u flebotomů. Z hlediska množství a významu získaných výsledků se jedná o velmi dobrou 

diplomovou práci, jejíž výsledky budou bezpochyby brzy publikovány. 

Po formální stránce je práce sepsána čtivým jazykem. Jen bych upozornil na nejednotnost 

konzervativního a moderního jazyka a přece jen některé překlepy (nebo chyby?).  

Po odborné stránce nemám žádné připomínky. Do diskuse bych rád položil otázku, která 

se týká molekulární charakterizace obranných molekul. Jestli jsem pochopil správně, na 

základě degenerovaných primerů byly vždy osekvenovány části, které byly použity pro 

navržení specifických primerů. Byly terminální části také sekvenovány nebo se jedná o data 

z GenBank? V tom případě mi chybí identifikace z GenBank. Máte nějaké srovnání 

podobnosti nebo shody s jinými homologickými molekulami? 

Uvedené komentáře absolutně nesnižují hodnotu diplomové práce Bc. Magdalény 

Jančářové a závěrem mohu konstatovat, že se jedná o velmi zdařilou práci a plně ji doporučuji 

k přijetí. 

 

 

 

V Praze, dne 15. 9. 2013          RNDr. Martin Bilej, DrSc. 
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