
Oponentský posudek diplomové práce Kristýny Hlaváčkové s názvem "Molekulární 

identifikace flebotomů." 
 
Nejprve bych rád uvedl, že je mi jako oponentovi jasné, že předložená práce obsahuje mnoho 
relevantních i nových informací, a že je založena na velkém množství práce. Celkově však 
mám k diplomové práci Kristýny Hlaváčkové řadu více, či méně závažných výhrad a 
komentářů. 

První výhrady mám hned k abstraktu. Ten je spíše úvodem k celé práci, nikoliv skutečný 
abstrakt. V abstraktu zcela chybí informace o výsledcích práce. Navíc mě abstrakt navnadil na 
rozřešení druhového rozdělení lékařsky významných přenašečů chorob a přitom se většina 
práce týká rodu Sergentomyia, který zatím jako přenašeč prokázaný není. To samo o sobě sice 
nesnižuje samotnou vědeckou hodnotu provedené práce, ale čekal jsem něco jiného, a to bylo 
zklamání. Cíle práce uvedené za úvodem pak jasně ukazují zaměření práce hlavně na rod 
Sergentomyia a metodické testy využití MALDI-TOF MS pro identifikaci koutulí obecně. 

Literární přehled je psán relativně dobrou a srozumitelnou češtinou. Některá souvětí jsou 
však zbytečně dlouhá a srozumitelnost vět také komplikuje nadužívání některých méně 
obvyklých spojek (například přičemž, na čemž, což, atp.) a občas i nevhodných termínů. 
Celkově však působí tato část diplomové práce dobře. Nejsem odborník na tématiku koutulí, a 
tak mi celkový přísun informací přijde dostatečný.   

U kapitola Materiál a metodika je pro čtenáře nepříjemné až nevhodné dělení na dvě části. 
Výsledek dle mého názoru není o nic přehlednější, než kdyby to bylo dohromady, navíc v 
předchozím literárním přehledu na sebe metodické přístupy navazují. V rozdělené metodice 
musí čtenář naopak listovat v práci na dvou místech. Autorka navíc nedodržela dělení striktně 
na dvě části, protože příprava sekvencí DNA a jejich analýza je hlavní metodikou části I, ale v 
části II se také používá. Přitom v kapitole metodika II je tato část již velmi stručná až chybí 
(navíc sekvence ani fylogenetické stromy v této části nejsou prací studentky). Naopak o 
metodice chovu flebotomů se čtenář dozví až v druhé části, a přitom je chov důležitý již pro 
část první. Dělení na dvě kapitoly metodiky tedy pozbývá smyslu. Moje další výhrada k 
metodice směřuje k používání slova zalévání pro tvorbu preparátů, což vede k obskurním 
nesrozumitelným větám, jako je v titulku přílohy 8.1 ("Tabulky kódů a morfologických určení 
zalitých zástupců"), ale i jinde v textu. Zásadní formální chybou je pak neuvedení odkazů na 
obrázky v textu, které znázorňují morfologické struktury sloužící pro determinaci. Text který 
by se vztahoval k obrázkům tak zdá se zcela chybí. Odkazy na obrázky jsem mohl 
přehlédnout, ale pak mi není jasné, proč jsou umístěny tam, co jsou umístěny. Samotné 
obrázků morfologických struktur jsou na dobré úrovni, ale u některých (cibária) chybí měřítko. 
U obrázků cibárií není jasné, co znamená zakroužkované místo. Obecně popisky obrázků v 
celé práci jsou značně nedostatečné. Popisky musí být plně vysvětlující. Ve výsledkách mi tak 
chybí podrobnější vysvětlení, např. v obrázku 4.1.1 (místa nasednutí primerů), co ze sekvencí 
jsou vlastně primery, a hlavně co bylo pointou daného obrázku. To je sice zřejmé z kontextu 
textu, ale mělo by to být zřejmé i ze samotného popisku obrázku. Popisky obrázků 
fylogenetických stromů na tom také nejsou optimálně. Některé věty v textu, jako "jednotlivé 
druhy jsou odlišeny barvami podle jejich zařazení do podrodů" patří k popisku obrázku a 
nikoliv k textu. Samotná tvorba fylogenetických stromů také nebyla provedena úplně správně. 
Zatímco výběr modelu pro metodu ML byla provedena programem Modeltest, výběr 
správného modelu pro analýzu pomocí bayesovské statistiky už proveden nebyl. Použitý 
model GRT+I+G tak klidně může být přeparametrizovaný. Také nebyl proveden test, zda 
došlo ke konvergenci MCMC řetězců (například programem Tracer). Vybraných 5 mil 
generací tak nemuselo být dostatečných. Udivuje mne tedy, že vyobrazené stromy jsou pouze 
ty založené na bayesovské analýze, navíc zde nejsou ani uvedeny statistické podpory z 
analýzy provedené metodou ML. To považuji za velkou chybu. Celkově je ale zřejmé, že 



podpora téměř všech větví, kromě korunových, je velmi nízká (jak sama autorka píše). Budiž 
útěchou, že ani precizní bayesovská analýza, která je podstatně více časově náročná, by 
nepřinesla o nic lepší výsledky. V samotném textu se se statistickou podporou příliš neoperuje, 
a v obrázku je pro bayesovský strom uvedena bootstrapová podpora, což je jistě špatně. Jedná 
se o posteriorní pravděpodobnost. Čím jsou výsledky slabší, tím více by si měla ale autorka 
dávat pozor na interpretace výsledných stromů. Zdá se mi, že se o to trochu i snažila, bohužel 
se jí to ale moc nepovedlo. Pro slabou podporu nelze vůbec říci, že rod Lutzomyia je bližší 
rodu Phlebotomus, než rodu Sergentomyia a následná diskuse v kapitole diskuse je 
bezpředmětná. Zmíněných šest linií rodu Sergentomyia jsem nenapočítal, nevím kde je 
autorka vzala. Jde zřejmě o klasické "přání otcem myšlenky". Dále jsem ve čtení interpretací 
fylogenetických stromů již pro klid duše nepokračoval… A nejradši bych nepokračoval ani na 
další kapitolu nazvanou "Pokusy s druhem Sergentomyia schwetzi". Samotný název kapitoly 
nám mnoho nenapovídá. Chybí zde kontext, proč tyto pokusy byly prováděny. Jak se to 
vztahuje k fylogenezi rodu Sergentomyia? Bylo by asi mnohem lepší do diplomové práce tyto 
pokusy vůbec nedávat, nebo právě pro ně udělat samostatnou část a nikoliv pro analýzu 
MALDI-TOF MS, která tématicky zapadá. Nutno ještě podotknout, že v kapitole Materiál a 
metodika je úplně stejně nazvaná, stejně koncipovaná část mimo kontext, která se vztahuje k 
těmto pokusům. Věřím, že máte chov tohoto hmyzu perfektně zvládnutý, ale podrobnější 
informace zde chybí. Mimo jiné zde postrádám kontrolní skupiny, které by se na rozdíl od 
pokusných vykladly, nebo nechcíply. Kontrolní skupiny k pokusům chybí samozřejmě tak, či 
tak. 

Diskuse je pak velmi problematická, protože se odvíjí od různých velmi nepodpořených 
vztahů mezi jednotlivými liniemi výsledného stromu. Jedna z mála informací, která by stála 
za podrobnější diskusi je pozice druhu S. lesleyae z podrodu Parvidens, respektive statisticky 
podpořená pozice mimo rod Sergentomyia. Bohužel to autorka vzala opět za špatný, tedy ten 
statisticky nepodpořený konec. Rod Sergentomyia je autorkou označován jako parafyletický, 
ale není mi jasné jak na to přišla. Tento rod by klidně mohl být polyfyletický, ale to už vůbec 
není zmíněno ani ve výsledkách, ani v diskusi. Zajímavější by byla diskuse o jeho bionomii a 
možných hostitelích, ovšem je možné, že se o tomto podrodu nic z bionomie neví. Zmíněné 
diskusi však předchází ještě jedna poznámka, která mě až skoro děsí, pokud se ukáže jako 
pravdivá. Na straně 63 je uvedeno: "Jako outgroup měla být původně u obou analýz použiti 
zástupci rodu Psychoda, ale v analýze Cyt b se tento rod nepodařilo definovat jako outgroup a 
místo ní byl použit rod Lutzomyia". Mám si to vyložit tak, že sekvence z této skupiny pro gen 
Cyt b jste měli, ale protože se vám nelíbil výsledek, tak jste je vyřadily? Tento přístup je zcela 
nepřípustný. Existuje několik možností, jak se vypořádat s problematickými sekvencemi, ale 
čtenář se nemůže tuto informaci dovědět v diskusi. Analýza problému se sekvencemi musí být 
ukázána již ve výsledkách. Takto došlo k zatajení určitých informací, se kterými se ale dále 
pracuje. Další diskuse se odvíjí od nepochopení výsledků vlastních analýz (tedy nevyšlo skoro 
nic), je tedy ve většině případů bezpředmětná. Na závěr diskuse jsem se konečně dozvěděl 
onen chybějící kontext k pokusům na S. schwetzi.  

Druhá část diplomové práce zaměřená na metodiku využití MALDI-TOF MS se zdá být o 
něco lepší. Prvním důvodem může být to, že se v této metodice příliš nevyznám, a druhým, že 
nevyžaduje složitých interpretací. Systematická práce je tak pro studentku zřejmě vhodnější. 
Výhrady bych měl ke struktuře kapitoly výsledky, která začíná metodikou, a až pak se 
přehoupne ke skutečným výsledkům. Charakteristika a naplánování experimentů je pak 
zmíněno jen ve výsledkách a zcela chybí v kapitole metodika. Je také zřejmé, že použitý 
slovník popisující výsledky proteinových spekter není optimální, ale vzhledem k tomu, že 
nejsem v tomto směru kovaný, nemohu příliš kritizovat. V metodice není uveden žádný 
přístroj, ani pracoviště, na kterém a kde byly vzorky měřeny. Máte přístroj na měření 
MALDI-TOF MS tedy na katedře parazitologie?  



Použitá literatura je opět nešťastně rozdělená na primární a sekundární citace. Je 
samozřejmě správné sekundární citace označit, je ale vhodnější využít odpovídajícího formátu 
citace pro sekundární citaci, tedy se zdrojem dané informace. V textu je to uvedeno správně. 
Jednotlivé položky jsou formátovány nekonzistentně. U některých je uveden ročník a čílo, u 
jiných jen ročník. V řadě případů je pak v názvu článku každé slovo s prvním velkým 
písmenem, jindy jen první písmeno názvu. Na kontrolu použití všech citací v textu a naopak 
zda jsou všechny citace citovány jsem již sílu neměl, ale předpokládám, že si to autorka 
pohlídala. 

   Bohužel, předložená diplomová práce nepatří mezi nejkvalitnější, což je škoda, protože 
práce bylo uděláno opravdu hodně. Rád bych poznamenal, že nestačí práci udělat, ale práce se 
musí udělat dobře. To tady chybí. Věřím, že relevantní části výsledků s novými, notně 
střízlivějšími interpretacemi, najdou uplatnění v nějakém kvalitním časopise a v budoucnu 
možná i v praxi. Přes všechny uvedené výhrady doporučuji diplomovou práci Kristýny 
Hlaváčkové k obhajobě.  

 
Připomínky: 
Preferoval bych oboustranný tisk diplomové práce. Jednostranný tisk je přežitek z doby 
psacích strojů. 
Pro strukturu žilek na křídle se používá pojem žilnatina, nikoliv žilkování. 
Tykadlům bych v českém textu neříkal "antény". 
Latinská slova se skloňují latinsky, nikoliv česky. Příklad: "mezi Dipterami" lépe mezi 
zástupci řádu Diptera, nebo mezi dvoukřídlými.  
"přestavuje" x představuje (abstrakt) 
"Použitá literatur" (obsah) 
Celkově není překlepů v práci velký počet. 
 
Otázky: 
Užívá se pro dvoukřídlý hmyz z podčeledi Phlebotominae nějaký oficiální český název? Není 
slovo flebotomus jenom slang?  
 
Vzniklo sání krve u podčeledi Phlebotominae vícekrát nezávisle, nebo naopak jednou, či 
vícekrát zaniklo? Jak by se hypotézy z této otázky daly testovat? 
 
Proč nebyly do analýz zahrnuty také nějací zástupci rodů Brumptomyia, Chinius, nebo 
Warileya? Jsou si vůbec hlavní přenašeči lidských leishmanióz v rámci podčeledi blízce 
příbuzní?   
 
Jaký je rozdíl mezi posteriorní pravděpodobností a bootstrapem? Jaká metoda hodnocení 
podpory větví fylogenetických stromů byla použita v analýze vzorků rodu Sergentomyia? 
 
Podrod Parvidens je zřejmě blízký rodu Phlebotomus. Ví se něco o bionomii jeho zástupců? 
Nemohl by být právě on přenašečem leishmaniózy? 
 
Jaký je rozdíl mezi polyfyletickou a parafyletickou skupinou? Jakou skupinou je rod 
Sergentomyia na základě výsledků z diplomové práce?    
 
 
 
V Praze dne 3.9.2014        Jakub Straka 


