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Karolína vyjevila svůj zájem o parazitologii již počátkem druhého ročníku, a tak pobývá na našem 
pracovišti již relativně dlouhou dobou. Pod mým vedením vypracovala a následně i úspěšně obhájila 
bakalářskou práci, jejíž téma, "Psí babesióza v Evropě", si sama víceméně vymyslela. Již během 
sepisování BP jsem si všiml její velké samostatnosti, kdy práci po počátečních konzultacích 
vypracovala téměř bez nutnosti větších zásahů ze strany školitele. A v nastolené linii pokračovala i při 
sepisování práce diplomové. Ze strany školitele stačilo jen několik počátečních konzultací a 
připomínek ke vznikajícímu textu a výsledkem bylo dílo, které nebylo nutné příliš upravovat.  
 Karolína měla situaci poněkud složitější, než řada jiných diplomantů, protože její téma bylo 
pro náš tým do jisté míry nové. Výskytu virů, konkrétně WNV, jsme se sice již v rámci předchozího 
výzkumu věnovali, nikdy jsme se však nepokusili izolovat samotný virus nebo provést experimentální 
infekce hmyzu. V době, kdy Karolína s tímto výzkumem začínala, nebyl v naší laboratoři zaveden ani 
modelový systém virových nákaz u flebotomů. I později, když už jsme získali v naší laboratoři jisté 
zkušenosti týkající se detekce a vývoje phlebovirů ve flebotomech, nepodařilo se nám bohužel 
aplikovat tyto metody na model komářích virů. Nicméně jak samotná detekce, tak zejména následná 
isolace nového komářího viru na tkáňové kultuře je velkým úspěchem autorky. A je to úspěch o to 
cennější, že zpočátku nic nenasvědčovalo tomu, že se isolace podařila. Karolína si během své práce 
bohužel "užívala" spíše negativních výsledků. Přesto se právě díky její nezdolné snaze a také víře, že 
se to musí podařit, po několika "negativních" pasážích virus v tkáňové kultuře konečně namnožil na 
detekovatelnou úroveň. Jsem přesvědčen, že většina lidí by to vzdala a virus bychom tak nikdy 
nezískali. 
 Naše počáteční ambice však byly ještě poněkud vyšší. Zajímal nás vývoj a přenos komářích 
virů a jejich koloběh v přírodě. Proto se Karolína věnovala opakovaným odchytům na vybrané lokalitě 
a hlavně se snažila experimentálně nakazit komáry námi nově získaným virem. Bohužel v tomto 
případě jsme již štěstí neměli, i když občasné náznaky pozitivity nás stále udržovaly v napětí.  
 Karolína projevovala značnou samostatnost nejenom při závěrečném psaní DP, ale i během 
plánování pokusů a při shánění vhodných konzultantů pro jednotlivé metody. Pobývala i nějakou 
dobu v AVČR v ČB na pracovišti školitele specialisty. Mimo jiné i proto mohu konstatovat, že se 
během práce na DP seznámila s řadou metod, které snad využije v nadcházející kariéře. K práci 
diplomantky bych měl jen dvě drobné připomínky. Celkové nasazení bylo zcela dostatečné, jen bylo 
někdy dosti nerovnoměrně rozprostřeno v čase. Druhá připomínka se týká někdy až přílišné 
samostatnosti, kdy by konzultace se školitelem mohla urychlit jednotlivé experimenty nebo 
nasměrovat další postup. Jsou to však spíše jen drobné komentáře týkající se případné budoucnosti.  
 Karolína si zaslouží pochvalu za včasné zahájení sepisování DP a rovněž jsem velmi rád, že se 
na jí získané výsledky mohu spolehnout. Složitost a komplexnost témat, na které se Karolína ve své 
DP zaměřila, je dle mého názoru podána velmi srozumitelně a dává jasný vhled do současné situace 
týkající se (nejen) komářích virů. 
 
Závěr 
Domnívám se, že autorka Karolína Majerová jednoznačně prokázala, že je schopna samostatné 
vědecké práce. Předložená diplomová práce splňuje všechny náležitosti požadované na katedře 
parazitologie PřF UK v Praze a doporučuji ji k přijetí jakožto práci diplomovou. Chtěl bych rovněž 
zmínit, že výsledky získané diplomantkou jsou zcela stěžejní pro připravovanou publikaci. 
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