
Posudek školitele na diplomovou práci Pavlíny Vobořilové: 

Výskyt patogenních trichomonád u koček a psů.  
  

 

Pavlína Vobořilová přišla do naší laboratoře s velmi pěknou středoškolskou prací, kde se 

zabývala výskytem parazitických helmintů u domácích zvířat. Z prezentace této práce 

bylo patrné, že je velmi nadšena pro parazitologii, ráda pracuje se zvířaty a má četné 

kontakty na veterináře a chovatele. Nepřemlouval jsem ji proto k esoterickým evolučním 

tématům, či studiu biochemických drah, které v naší laboratoři často řešíme, ale dostala 

velmi praktické téma týkající se výskytu trichomonád u psů a koček. V tomto tématu 

mohla částečně navázat na svůj předchozí zájem a zároveň jde o téma potenciálně velmi 

důležité vzhledem k tomu, že s dvěma miliony psů a asi milionem koček patříme mezi 

evropskou špičku v počtu těchto domácích zvířat na obyvatele.  

 Před několika lety bylo překvapivě zjištěno, že známý sexuálně přenosný parazit 

skotu Tritrichomonas foetus působí v USA a různých zemích Evropy také střevní 

onemocnění koček. Předchozí studie kolegů z Brna, však přítomnost T. foetus u koček v 

ČR neprokázala. Rovněž je zatím velmi diskutabilní výskyt T. foetus u psů, který byl 

zaznamenán v USA a Francii. Překvapivě málo informací je rovněž o výskytu 

trichomonád v ústní dutině koček a psů a jejich patogennímu potenciálu. Úkolem Pavlíny 

proto bylo jednak zjistit, zda se T. foetus podílí na průjmových onemocnění psů a koček v 

ČR a jednak zmapovat výskyt orálních trichomonád u těchto hostitelů. 

 Pavlína se s nadšením a velmi samostatně vrhla do sběru vzorků a rychle se 

naučila základní kultivační i molekulární techniky pro jejich zpracování. Vzhledem k 

odlišnému charakteru práce od většiny projektů v naší laboratoři se Pavlína musela poprat 

se specifickými problémy spojenými s odběrem vzorků a především s čistotou práce při 

diagnostice pomocí "nested" PCR, která je velmi citlivá na kontaminující DNA. 

Přesvědčila se, že naše laboratoř je zcela zamořena DNA Trichomonas vaginalis a 

kritické kroky, především izolaci DNA ze vzorků a přípravu reakcí PCR je nutné 

provádět ve zcela čistém prostředí, v tomto případě diagnostické laboratoři Dr. 

Nohýnkové na 1LF.  



 Výsledky Pavlíny jsou pozoruhodné. Především objevila nový druh trichomonád 

v ústní dutině psů a koček, který jsme na počest psa Brixika pracovně pojmenovali 

Trichomonas brixi. Tuto trichomonádu jsme dříve mylně považovali za druh 

Trichomonas resp. Tetratrichomonas canistomae. Dále zjistila, že jak u koček tak u psů 

se vyskytuje lidská orální trichomonáda Trichomonas tenax, což bude jistě z hlediska 

přenosu zajímavá informace pro milovníky těchto zvířat. Především však prokázala, 

výskyt T. foetus v zažívacím traktu studovaných hostitelů. Pochopitelně ne vše se 

podařilo dotáhnout do konečných výsledků. Pro získání průkaznějších epidemiologických 

dat by bylo potřeba větší soubor vyšetřovaných zvířat. Pavlína se však i v tomto směru 

poučila, v rámci diplomové práce udělala maximum a má důležitou zkušenost pro 

budoucí studie.                 

 Vlastní ztvárnění literárního díla přenechávám oponentovi. Pavlína z textem 

trochu bojovala, jak co se týče slohu tak logiky jednotlivých kapitol, výsledek však 

považuji za velmi kvalitní.  

 

Práci vřele doporučuji k přijetí jako magisterskou diplomovou práci. 

 

V Praze dne 5 září 2014 

Prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.   


