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Luisa Hrabcová absolvovala bakalářské studium v Pardubicích a na katedru 

parazitologie byla přijata do magisterského studia v roce 2015. V naší laboratoři začala 

pracovat na tématu, které bylo pro ni velmi nové: měla především potvrdit či vyvrátit 

hypotézu, že opakované sání flebotomů na stejném hostiteli se negativně odrazí v mortalitě 

a plodnosti nasátých samic.  

Pro své experimenty Luisa použila zlaté křečky a Phlebotomus argentipes, tedy 

stejnou kombinaci, na které byl tento jev popsán dvěma indickými autory před téměř 20 

lety. Dále měla v séru pobodaných křečků stanovit například hladiny cirkulujících IgG 

protilátek proti slinám flebotomů. Postupně byly cíle práce rozšířeny tak, aby se Luisa 

naučila nové techniky (proteinová elektroforéza a blot pro identifikaci hlavních antigenů 

slin P. argentipes), nebo aby se pokusila ověřit, zda na mortalitu či plodnost flebotomů 

mohou mít vliv biogenní aminy v krvi hostitele.  

Rozsah pokusů byl limitován nejen magisterským studiem Luisy, která si 

doplňovala řadu zkoušek, které naši studenti absolvují obvykle již v bakalářském studiu, 

ale též velikostí kolonie P. argentipes, která nebyla vždy v optimálním stavu. Navíc je 

třeba upozornit na skutečnost, že jakkoli se zamýšlené pokusy s mortalitou a fekunditou 

flebotomů zdají být jednoduché, jsou náročné časově, vyžadují mnohá opakování a je třeba 

je provést s mimořádnou pečlivostí a s ohledem na fyziologický stav flebotomů. 

V porovnání s těmito časově náročnými pokusy pak byly elektroforéza či imunoblot 

relativně krátkodobými experimenty, při nichž se Luisa mohla spolehnout na rady 

zkušenějších kolegů. 

Luisa pracovala s flebotomy i pokusnými zvířaty velmi samostatně, ale své 

výsledky se mnou pravidelně konzultovala. Výsledky, které získala studiem mortality a 

fekundity flebotomů, byly prakticky všechny negativní. Domnívám se, že tak ještě více 

zpochybnila závěry publikované indickými autory. Oceňuji, že i při negativních výsledcích 

se Luisa věnovala experimentům s patřičnou péčí. Správně analyzovala protilátky v sérech 

pobodaných křečků i antigeny ze slin P. argentipes a sama se rozhodla dodatečně rozšířit 

cíle práce o histologii uší opakovaně pobodaných křečků.  

Vypracování magisterské diplomové práce též nebylo pro Luisu jednoduchou 

záležitostí, neboť nepatří k těm studentům, kterým jde psaní lehce. Naštěstí si ponechala 

dostatek času pro sepisování a tak, po mnohých vyčerpávajících čteních a opravách, bylo 

možno práci odevzdat. Detailní posouzení výsledné podoby přenechávám oponentovi. 

Předesílám, že finální úpravu a formát citací jsem již nekontroloval, neb se domnívám, že 

jsou vizitkou autora. Definitivní verzí jsem byl pak mile potěšen a domnívám se, že i 

oponent by ji mohl považovat za zdařilou. 

Shrnutí: Během svého magisterského studia Luisa Hrabcová vyzkoušela a zvládla 

řadu metod. Pracovala velmi samostatně a projevila dostatečnou píli. Po značném úsilí 

sepsala práci, jejíž závěrečná podoba plně splňuje požadavky kladené na diplomovou 

práci. Věřím, že zvládne i obhajobu a že práci bude možno celkově hodnotit jako velmi 

dobrou. 
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