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Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Simony Krausové "Ptačí malárie vlaštovky 
obecné" obhajované na Katedře zoologie PřF UK v Praze v roce 2015 

 
Předložená diplomová práce (DP) je kvalitní a s využitím molekulárně-biologických metod se 
zabývá několika odlišnými aspekty výskytu dvou rodů krevních parazitů, Haemoproteus a 
Plasmodium, u vlaštovek. Práce má přibližně 55 stran textu, základní členění textu je logické 
a text je napsán relativně srozumitelnou a čtivou formou. Výsledky DP jsou zajímavé a 
přínosné a lze předpokládat, že budou použita v rámci publikace v odborném časopise. Za to 
vše si zaslouží autorka uznání a pochvalu. Je však velká škoda, že předložená práce má i 
nezanedbatelný počet jak formálních tak faktických či logických nejasností a chyb. 
 
Jako hlavní výtku lze uvést jistá nedokončenost projektu. Alespoň z pohledu čtenáře se zdá, 
že data jsou zpracována jen částečně, respektive jejich zpracování ne zcela koresponduje s 
ideou (a cíli), se kterou je čtenář seznámen v úvodu samotné práce. V úvodu DP je zmíněno, 
že Česko tvoří hranici pro migrace vlaštovek východním a západním směrem, nicméně ve 
zbytku DP není tento aspekt příliš zohledněn, byť by se mohlo jednat o jednu z 
nejzajímavějších částí výzkumu. (Lze také diskutovat o jednoznačnosti důkazu, že rozdíl v 
liniích parazitů je dán migrační cestou a nikoli lokalitou, kde se vyskytuje hnízdní populace, 
avšak to není zdaleka tak důležitá námitka.) 
 
V DP je rovněž několik problematických pasáží: 
Není zcela jasné, jak autorka chápe akutní, chronickou a latentní fázi infekce, vliv na fitness 

nebo obecně zdraví jedince, a jak si představuje možnost přechodů mezi fázemi v 
závislosti na hnízdění a migraci.  

Rovněž na několika místech DP se opakovaně objevuje chybné pojetí infekce vs. 
onemocnění. Vývoj parazita v hostiteli nesouvisí s propuknutím onemocnění (např. 
většina lidí je infikována EB virem, ale to neznamená, že u nich propukne nemoc atd.).  

Věta "Takoví jedinci se nemuseli úplně vyléčit, ale mohli se nacházet v chronické fázi 
onemocnění, kdy jsou malárie pod kontrolou imunity." opět ukazuje na trochu zavádějící 
pochopení pojmů infekce, nemoc, detekce, zdroj infekce apod. 

Navíc není přenášena ptačí malárie, tedy nemoc, ale její původce, tedy parazit! 
Mimochodem Haemoproteus rozhodně není přenášen pakomáry! Když tak pakomárci, 
ale tento český název je velmi nevhodný.  

Autorka rovněž uvádí, že "Ačkoliv se může zdát, že vliv malárií na fitness u ptáků je 
zřejmý,...". Ve skutečnosti je "kvalitní" průkaz vlivu krevních parazitů na zdraví a fitness 
ptáků spíše obtížně dosažitelnou metou většiny výzkumů. Typický je spíše malý, 
statisticky neprůkazný a tudíž i obtížně publikovatelný vliv. 

"Kromě toho jejich vliv (míněno plasmodií) na obratlovce bývá většinou negativní." - no 
pokud by byl pozitivní, nejednalo by se o parazity... 

Úvaha, že "Můžeme tedy usuzovat, že vlaštovky při kolonizaci nových území v Americe 
zanechaly své původní parazity v Evropě a místo nich přijaly tamní parazitickou faunu." 
je trochu zkratkovitá a odkazuje na "neinfikovanou matku zakladatelku". Ve skutečnosti 
se mohli paraziti dostat na nová území, ale nedokázali obstát s lokálními liniemi, 
případně nenašli vhodné přenašeče apod. 

Úvahu, že "... migrující druhy vznikly v (sub)tropických oblastech... rozšířili do vyšších 
zeměpisných šířek....díky zděděným predispozicím od svých předků..." považuji za 
nelogickou. 
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"Z celkem 24 detekovaných linií patří do rodu Haemoproteus 8 linií a do rodu Plasmodium 16 
linií. Nejvíce infekcí je tedy u vlaštovek způsobeno právě rodem Plasmodium." - to ale 
není nijak logické, i jedna linie může způsobit většinu infekcí ... 

 
Předložená DP rovněž obsahuje několik nadbytečných či příliš detailních částí, jako např. až 

zbytečně podrobné pojednání o délce ocasních per a reprodukčním úspěchu u samců 
vlaštovek. Vzhledem k týmové práci poměrně velkého kolektivu věnujícímu se různým 
aspektům biologie vlaštovek není zcela zřejmé, jestli všechny metody a postupy uvedené 
v kapitole M+M prováděla sama autorka či zda využívala data ostatních členů týmu (na 
tom není nic špatného, ale v DP by to mělo být rozlišeno).  

 
Rovněž je možné vytknout DP několik metodických nesrovnalostí a nedostatečností: 
Trochu nevyvážený popis lokalit - v ČR jsou dvě lokality popsané téměř na metr přesně oproti 

zahraničním lokalitám s označením "Turecko" apod. Dále není vůbec uvedena lokalita 
Obora z ČR! Rovněž není jasné, zda se jedná v rámci každé z uvedených cizích zemí o 
jednu populaci, nebo o ptáky pocházející z různých oblastí. Stejně tak není jasné, zda se 
jedná o hnízdící ptáky (jak sama autorka uvádí hnízdění může vyvolávat zvýšený záchyt 
parazitů), zda data pocházejí z jedné nebo více sezón apod.  

Rovněž není zcela zřejmé, které populace jsou migrující a které nikoli, rozhodně by měla být 
tato informace znovu uvedena v diskusi. Navíc skutečnost, že sedentární populace 
(Izrael, Taiwan) jsou zcela prosté parazitů je poněkud překvapivá, protože sedentární 
populace jiných druhů ptáků mají sice méně linií studovaných parazitů, ale nejsou 
většinou parazitů zcela prosté.  

Tabulka 2 - očekával bych uvedení pohlaví jedinců (analyzovaných i pozitivních). Dále není 
uvedeno prevalence čeho atd. Popisky tabulek a obrázků by měly být dostatečně 
informačně obsažné. Navíc lokalita Turecko apod. je trochu zavádějící pojem. 

Tabulka 4 a 5 - bylo by vhodné doplnit i celkovou prevalenci 
Obr. 1 - mělo by být uvedeno kolik ptáků z našeho území migruje západním a východním 

směrem - uvedení dvou migrantů do Indie není zcela relevantní, pokud nevíme kolik jich 
migruje jinými cestami. 

Obr. 8-10 - možná by bylo vhodnější zobrazit pouze rozložení linií u pozitivních jedinců (ale to 
není chyba, pouze k úvaze) 

Obr. 13 - chybný popis obrázku. Navíc by bylo vhodné uvést, zda rozdíly v nakaženosti mezi 
pohlavími byly signifikantní či nikoli. 

4.2.4 rozdíly mezi sezónami - bylo by vhodné ukázat, zda se na kolísání prevalencí podílejí 
oba sledované rody parazitů stejnou měrou či nikoli (může souviset s různými přenašeči 
apod.). Navíc není jasné, jestli jsou rozdíly signifikantní či nikoli. 

Smíšené linie vs. smíšené infekce - použití termínu smíšená linie je zavádějící a nevhodné. 
Není logické uvádět retrapy a perzistenci infekcí v rámci několika po sobě jdoucích sezón v 

rámci kapitolky o smíšených infekcích. 
Název kapitolky "4.3.1 Linie vlaštovky obecné vůči migračnímu rozhraní" není zvolen 

nejvhodněji. 
Pták není finálním (tedy definitivním) hostitelem. 
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V DP se nachází několik nesrovnalostí v uvedených datech: 
"...v rozmezí 19,3% - 0%. Celková zjištěná prevalence je nejvyšší u ptáků z Čech (19,3%)..." 

avšak ve výsledcích je uvedena nejvyšší prevalence u ptáků z Turecka (21,6%).  
V abstraktu uvedeno 6 linií Haemoproteus, dále v DP pak uvedeno 8 linií. 
 
Jazyková úroveň by mohla být o trochu lepší. Nejde ani tak o používání výrazů jako "Z 24 
určených linií spadalo 16 do rodu...", "...zatímco v Rumunsku se moc vyskytuje.", "Na druhou 
stranu může ale působením merogonie docházet i ke vzniku zdrojů dalších přidaných 
infekcí." apod., ale spíše o obtížnost čtení a porozumění textu. Občas je text trochu 
zkratkovitý a čtenář se musí domýšlet, jak to autorka myslela.  
 
Drobné formální chyby:  
Číslování stránek je počítáno včetně "obalu" (mělo by být počítáno nejdříve od obsahu). 
Občas nejsou latinské názvy uvedeny kurzívou (a naopak jsou uvedeny kurzívou v kurzívou 
psaných podkapitolách apod.).  
Chyby jako viz., kurzívou psané závorky, Obr.X, et al, et al.,XXXX 
Řada citačních nepřesností: mj. nejsou uvedena latinská jména kurzívou, chybějící ročník 
někdy dokonce i časopis a paginace, malá vs. velká písmena v názvu časopisu a někdy i v 
názvu článku, nejednotnost použití čárek atd. atd. 
Možno nahlédnout u oponenta do pdf práce s vyznačenými chybami.  
 
Závěrem bych chtěl uvést, že i přes řadu formálních i faktických připomínek se jedná o 
celkem zdařilou diplomovou práci, která splnila sledované cíle a navrhuji její přijetí k 
obhajobě na Katedře zoologie PřF UK v Praze. 
 
V Praze 22. srpna 2015 

Doc. RNDr. Jan Votýpka, PhD. 
Katedra parazitologie PřF UK Praha 


