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Doktorand se ve své práci zabývá aktuálním tématem vlivu genů na průběh infekčních 
onemocnění. Modelovým organismem se stala myš a jako infekční agens byli vybráni 
zástupci čeledi Trypanosomatidae – Leishmania major, Leishmania tropica a Trypanosoma 
brucei brucei. Práce vznikla pod vedením doc. Marie Lipoldové, která má dlouhodobé 
zkušenosti s hledáním genů podmiňujících vnímavost k infekčním chorobám, především pak 
k leishmanióze. Vybraní parazité jsou významnými patogeny nejen u lidí, ale i u domácích 
zvířat. Získané výsledky tak mohou pomoci najít efektivnější ochranu či léčbu nejenom v 
humánní, ale i ve veterinární medicíně. Mgr. Šíma svými výzkumy významně přispěl k řešení 
této problematiky.  
 
Mgr. Šíma je spoluautorem celkem tří publikací s impakt faktorem, jedné publikace bez 
impakt faktoru a jednoho patentu. U všech předložených prací se Mgr. Šíma významě podílel 
na provedení experimentů a sepisování rukopisů, u jedné z uvedených prací se podílel i na 
návrhu experimentů a analýze získaných dat. Mgr. Šíma je prvním autorem jedné 
impaktované publikace a jedné publikace bez impakt faktoru. O kvalitě předložených 
publikací vypovídá vysoký impakt faktor časopisů, ve kterých byly zveřejněny (pohybuje se v 
rozmezí 3,6 a 4,7) a fakt, že již byly citovány nezávislými odborníky. 
 
Otázka č. 1: Mgr. Šíma není u žádné z uvedených publikací veden jako “corresponding 
author”. Má nějaké zkušenosti s vlastním submitováním odborného článku? 
 
Samotná dizertační práce je psána stručně a přehledně s vhodně zvolenou obrazovou 
dokumentací. Součástí literárního přehledu je výčet základních metod mapování genů, 
přičemž autor komentuje jejich přednosti, nedostatky a vhodnost pro zvolený laboratorní 
model. Následují dvě kapitoly věnované modelovým patogenům, ve kterých autor zmiňuje 
základní epidemiologická data a přináší stručný výčet současných poznatků o vlivu 
jednotlivých genů na vnímavost k daných chorobám, přičemž se zaměřuje především na myší 
model. Současné poznatky o vlivu genetického pozadí na průběh vybraných chorob jsou 
přehledně uvedeny ve dvou tabulkách. 
 
Otázka č. 2: Jaké další modelové organismy kromě myší se používají při hledání genů 
podmiňujících vnímavost k infekčním chorobách? 



Otázka č. 3: Využívá se metoda RCS i pro studium jiných parazitárních infekcí než 
leishmaniózy a trypanozomózy? (str. 17) 
Otázka č. 4: Existuje v současné době nějaký vhodný kandidát na vakcínu proti 
trypanozomóze (str. 18) nebo proti leishmanióze (str. 23)? V případě leishmaniózy komerčně 
dostupné vakcíny existují – víte, které to jsou? 
Otázka č. 5: Jakou citací je podpořeno tvrzení na str. 26 o způsobech přenosu leishmanií do 
obratlovčího hostitele “they can move to the proboscis and be deposited to the skin”? 
Otázka č. 6: Prosím o podrobnější vysvětlení věty na str. 27 “Considerable impact also have 
environmental and social factors.” ve vztahu k rozvoji dané formy leishmaniózy. 
Otázka č. 7: Na str. 30 autor píše, že nejsou známy faktory, které u infekcí L. tropica 
podmiňují vývoj dané formy onemocnění, a uvažuje pouze o genetickém pozadí hostitele. 
Jaké další faktory by ještě mohly přicházet v úvahu? 
Otázka č. 8: Na str. 30 autor píše, že kmeny L. tropica z Afgánistánu, Indie a Turecka 
způsobují u myší kožní formu leishmaniózy. Je u těchto kmenů známo, kterou formu 
onemocnění způsobují u lidí? 
 
Na literární přehled navazují jasně definované cíle dizertační práce, jejichž naplnění je 
dokumentováno přiloženými odbornými publikacemi. Ke každé publikaci autor přikládá 
stručné shrnutí získaných výsledků. Dizertační práce je pak zakončena společnou diskuzí ke 
všem přiloženým publikacím, v nichž autor dokládá svou schopnost zobecnit získané 
výsledky a zasadit je do širšího kontextu. Citovaná literatura obsahuje úctyhodných 217 
citací. Dizertační práce je vhodně doplněna seznamem použítých zkratek.  
 
Celkově je dizertační práce psaná čtivou formou s minimem překlepů či gramatických chyb. 
Více pozornosti však mohl autor věnovat kontrole citací v seznamu literatury – u některých 
článků chybí stránkování. 
 
Závěrem lze říci, že autor v předkládané dizertační práci prokázal schopnost samostatné tvůrčí 
práce v daném oboru. Svým rozsahem a obsahem práce plně splňuje požadavky kladené na 
disertační práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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