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Kristýna Hlavačková nastoupila na naši katedru během bakalářského studia a v roce 

2012 pod mým vedením úspěšně obhájila bakalářskou práci „Rod Sergentomyia a jeho role v 
přenosu leishmanií“ s hodnocením práce stupněm „výborně“. Již během sepisování této práce 
se naplno zapojila do experimentální činnosti naší skupiny, což později dokázala 
v předkládané diplomové práci vydatně zúročit. 

 
V první části diplomové práce se Kristýna věnovala molekulární taxonomii flebotomů 

pomocí metody DNA barcodingu se zaměřením na flebofaunu Etiopie. Zpracováním 
podstatné části našich terénních sběrů z této oblasti vstoupila na nepřehledný terén, kde 
většina publikovaných prací je stará často i několik desetiletí, data jsou nejednoznačná a 
náhled na jednotlivé taxony se v průběhu let často kostrbatě měnil. Není po mém soudu zcela 
běžné, aby mladá žena zahořela tak vřelou láskou k taxonomii, u Kristýny však k tomuto 
vzplanutí nepochybně došlo. S nebývalou pílí se ponořila do spletité houštiny popisů a 
synonymizací, zároveň podrobně studovala často nejednoznačné a minuciózní morfologické 
znaky a snažila se je sladit s výsledky molekulárních metod. Nebylo to snadné a oceňuji, že 
s rostoucí diskrepancí mezi výsledky morfologické a molekulární analýzy se u diplomantky 
nedostavila frustrace (jíž jsem sám místy podléhal), ani pokles pracovního nasazení a 
dokázala tuto část tématu zpracovat do relativně kompaktní podoby. 

 
V druhé části magisterského studia se Kristýna zapojila do zavedení metody druhové 

identifikace flebotomů pomocí MLADI-TOF proteinových profilů, kterou jsme v našem 
výzkumném týmu začali nově používat. Záhy na svá bedra převzala podstatnou část 
klíčových metodických experimentů, které úspěšně a s velkou mírou samostatnosti provedla 
na spolupracujícím pracovišti Mikrobiologického ústavu AV. Především její píle a pečlivost 
způsobily, že spolupráce s výzkumným týmem Dr. Petra Halady se na tomto poli nadále 
rozvíjí a vyústila ve společný grantový návrh, především ale v sepsání publikace Dvořák et 
al., Identification of phlebotomine sand flies (Diptera: Psychodidae) by matrix-assisted laser 
desorption/ionization time of flight mass spectrometry, která již vyšla v impaktovaném 
časopise Parasites and Vectors. Že se tak stalo v nezvykle krátkém čase a s náskokem před 
zahraničními výzkumnými týmy, rovněž se zabývajícími touto problematikou, je z nemalé 
části zásluha právě Kristýny.  

 
Detailní posouzení výsledné podoby předkládané práce ponechávám na oponentovi, 

rád bych jen shrnul několik obecných rysů. Kristýna prokázala schopnost samostatné 
experimentální práce i práce s literaturou, smysluplné syntézy literárních údajů i získaných 
dat do textu, který je sice rozsahem nemalý, po mém soudu ale přiměřeně čtivý. Sepisovala 
práci s dostatečným předstihem, pravidelně ji konzultovala v diskusích, které byly minimálně 
pro mě plodné a obohacující. Je mou první diplomantkou, svým celkovým přístupem však 
nastavila případným diplomantům budoucím vysoký standard. 

 
Shrnutí: Kristýna Hlavačková si během magisterského studia osvojila řadu metod, 

projevila zručnost a píli při experimentální práci a stala se platným členem naší laboratoře. O 
kvalitě jí získaných výsledků svědčí i skutečnost, že část byla již publikačně zúročena a další se 
k publikování chystá. Kristýna Hlavačková sepsala kvalitní diplomovou práci, po mém soudu 
splňující veškeré požadavky kladené na práce diplomové. Proto ji s potěšením doporučuji k 
obhajobě. 
 
V Praze dne 3.9.2014       RNDr. Vít Dvořák, PhD 


