
Posudek školitele na diplomovou práci Magdaleny Jančářové 

"Koinfekce gregarin a leishanií u flebotomů“. 
Magdalena Jančářová přišla na naší katedru v roce 2011 z Ostravské Univerzity, kde 

obhájila bakalářskou práci s názvem „Intraintestinální parazitace marší rodu Tetrix“. V naší 

laboratoři začala pracovat na tématu, které bylo pro ni velmi nové: měla navázat na doktorskou 

dizertační práci Lucie Lantové a některé naše dřívější experimenty. Předbežné výsledky tehdy 

nasvědčovaly, že různé kolonie P. sergenti se liší v náchylnosti vůči L. tropica. To bylo možné 

vysvětlit nejméně dvěma důvody: kolonie původem z Izraele a z Turecka jsou odlišné geneticky, 

navíc turecká kolonie je přirozeně infikována gregarinou Psychodiella sergenti. Hlavním cílem 

diplomové práce proto bylo potvrdit odlišnou náchylnost kolonií a zjistit jak vývoj leishmanií ve 

flebotomovi ovlivňují gregariny.  

Logickou kontrolou v experimentech by byla turecká kolonie P. sergenti bez gregarin, 

bohužel ani po několikaletém úsilí se nám nepodařilo kolonii gregarin zbavit. Naopak zamořit 

flebotomy gregarinou je snažší, a tak měla Magda k dispozici, kromě dvou mateřských kolonií, i  

izraelskou kolonii experimentálně infikovanou gregarinou. V experimentech pak porovnávala vždy 

jednu „čistou“ kolonii (izraelskou) a jednu s gregarinami (buď tureckou či izraelskou). 

Musím Magdu pochválit, že ihned po svém přijetí do magisterského studia se začala tématu 

věnovat a strávila v laboratoři podstatnou část letních prázdnin ještě před tím, než nastoupila do 1. 

ročníku. Díky tomu si dokázala, s pomocí Lucie Lantové a dalšími členy našeho týmu, rychle 

osvojit práci s koloniemi flebotomů, jejich pitvy, experimentální infekce leishmaniemi i další 

potřebné techniky. V relativně krátkém čase se tak stala platným členem naší laboratoře a mohla 

samostatně experimentovat s  L. tropica. Navíc Magda, díky svému specifickému a spontánnímu 

projevu, brzy vnesla do našich relativně poklidných poměrů určité oživení.  

Rozsah pokusů provedených v relativně krátkém časovém úsekubyl  značný a vyžadoval 

velké úsilí. Bohužel, výsledky byly prakticky všechny negativní, kolonie se v náchylnosti vůči 

leishmaniím lišily minimálně, efekt gregarin se nepodařilo potvrdit a tak bylo nutno najít náhradní a 

přitom navazující téma. Tím se stalo studium imunitních molekul flebotomů. Magda prokázala, že 

je schopna samostatné práce, načetla si velké množství literatury, své výsledky pravidelně 

konzultovala nejen se mnou, ale i s Lucií Lantovou (část týkající se gregarin), Annou Dostálovou 

(část týkající se imunitních molekul), doc. Votýpkou (část týkající se Q-PCR). Proto bylo možno 

společně diskutovat změny v metodice a plánovat postup dalších prací.  

Text diplomové práce jsem poprvé viděl relativně pozdě. Magda jej zpracovala zcela 

samostatně a připravila mi tak několik překvapení. Text měl úctyhodný rozsah, a to nejen počtem 

stran, ale i objemem informací. Obával jsem se, že by toto mohlo oponenta vyděsit, a tak jsem 

s těžkým srdcem Magdě doporučil, aby text radikálně zkrátila a zabývala se pouze tématy, která 

s jejími experimenty nejvíce souvisí. Z práce tak vypadly například rozsáhlé pasáže o gregarinách 

hmyzu, nebo o vývoji leishmanií. Věřím, že načtená informace se Magdě neztratí a že současný 

rozsah literárního úvodu čítajícího 37 stran je více než dostačující. Též současný celkový rozsah 

textu je značný, i přes výrazné zkrácení je Magdina práce druhá nejdelší z 19 magisterských prací, u 

kterých jsem byl školitelem.  

Mé výhrady k první verzi práce se týkaly především formy vyjadřování a větné skladby. 

Magda má tendenci používat obraty, které se hodí spíše do hovorového jazyka, nicméně věřím, že 

po opravách  se toto již na textu příliš neprojevuje. Naopak minimum připomínek jsem měl k 

interpretaci literárních údajů i vlastních výsledků. V některých otázkách, například v řazení 

experimentů v textu jsme se sice rozcházeli, ale respektuji názor autorky.  

Shrnutí: Magda Jančářová zvládla během svého magisterského studia řadu 

parazitologických a molekulárních metod. Projevila značnou samostatnost i zaujetí pro 

experimentální práci, a to i v situaci, kdy naprostá většina výsledků byla negativních. Text práce 

sepsala včas a zcela samostatně. Výsledná podoba její diplomové práce odpovídá mým představám, 

a proto ji vřele doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze, dne 17.08.2013     Prof. RNDr. Petr Volf, CSc 


