
Posudek školitele na diplomovou práci Simony Krausové: Ptačí malárie vlaštovky obecné 

S řešení diplomové práce jsem jako školitel spokojen. Autorka měla k dispozici velký počet vzorků 

vlaštovek nashromážděný převážně díky předchozím projektům konzultanta práce T. Albrechta a 

jeho spolupracovníků a také díky spolupráci s americkým teamem R. Safran. Simona se naštěstí 

velkého počtu vzorků nezalekla a svědomitě zpracovala každý vzorek, ke kterému získala přístup, 

včetně opakování pro potvrzení analýz.  

Práci tvoří dvě části. První část řeší souvislost rozdílů migračního chování vlaštovek a výskytu 

parazitů. Díky rozsáhlému počtu vzorků z různých geografických oblastí jsme od analýz očekávali 

výsledky zásadní povahy. Překvapivě se však ukázalo, že prevalence krevních parazitů je u vlaštovek 

poměrně nízká, což komplikovalo podrobnější analýzy. Výsledky tedy mají často charakter spíše 

pilotní studie. I přes toto omezení jsou však výsledky zajímavé. Dle mého soudu se v první části práce 

podařilo pěkně ukázat souvislost rozdílů v migraci s výskytem parazitů. Absence parazitů u netažných 

vlaštovek a výměna původních linií parazitů za nové od místních druhů hostitelů u amerických 

vlaštovek jsou natolik pěkné výsledky, že by se snad hodily i do nějaké učebnice evoluční 

parazitologie. Z důvodů nízkých prevalencí (za které však autorka diplomky rozhodně nemůže) bude 

před publikováním nutné dataset ještě rozšířit. Jsem však přesvědčen, že už nyní mámě pěkný základ 

pro článek včetně působivých interpretací ve formě evolučních příběhů. Druhá část práce pak řešila 

souvislost výskytu parazitů s reprodukčním úspěchem a expresí sekundárních pohlavních znaků 

hostitelů. Výsledky je možné interpretovat tak, že studovaní parazité hostitele příliš neovlivňují, což 

výzkumníka sice nenadchne ale je to v souladu s předešlými pracemi na jiných druzích.  

Simona k diplomové práci přistupovala po celou dobu zodpovědně a samostatně. Průběh 

práce se mnou pravidelně konzultovala. Z diplomové práce je sice patrné, že laboratorní práci bylo 

věnováno mnohem více času než analýzám a spisování textů, ale i tak si myslím, že jde o zdařilé dílo. 

Fakt, že značná část textu vznikala až v posledních dnech před odevzdáním, má vlastně i své výhody. 

Jako školitel jsem tak měl jen omezené možnosti do finálního spisu zasahovat. Diplomka tak odráží 

výhradně schopnosti autorky a nikoliv kvalitu korekčních zásahů školitele. 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 4.9.2015        

 

Doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.       

 

 

 


