
Diplomová práce Veroniky Truhlářové pojednává o molekulární evoluci zraku u dvou 
čeledí ryb, vrubozubcovitých (cichlid) a kaprovitých. Zaměření na tyto dvě 
nepříbuzné (či vzdáleně příbuzné) evoluční linie ryb bylo zvoleno záměrně s cílem 
odhalit obecné i specifické zákonitosti týkající se evoluce fotoreceptorových genů (= 
opsinů). Veronika je šikovná a pracovitá studentka, jedna z těch, které člověk 
nezřídka může potkat na chodbě či v laboratoři i o víkendu. Svému tématu rozumí, 
sama navrhuje některé postupy i strategie, a pro svůj výzkum získala již podporu 
GAUK a Hlávkovy nadace (druhou zmíněnou pro návštěvu zahraniční konference).  
 
Diplomová práce však utrpěla značně tím, že byla napsána ve velké časové tísni, 
Veronika si bohužel nenechala dostatek času na promyšlené propracování všech 
kapitol. Obecný úvod je dle mého názoru velmi pěkný, tam ještě času bylo dost a 
také metodika je popsána dostatečně výstižně. Ovšem prezentace výsledků a 
diskuse nad nimi již částečně trpí zmíněným nedostatkem času. Základní 
myšlenková linka je sice přítomna, ale při schopnostech studentky by bylo bývalo 
možné sepsat o mnoho více strhující text a je tedy škoda, že se tak nestalo. V práci 
se tak například vyskytují časté detailní popisy specifických problémů a záležitostí 
bez potřebného uvedení do kontextu pro nezasvěcené čtenáře. Na druhou stranu 
ovšem, pokud vezmu v úvahu, že jsem první hrubou (a velmi stručnou) verzi 
diplomové práce viděla týden před odevzdáním, byl výkon studentky v posledním 
týdnu skutečně úctyhodný. I přes tuto mou výtku je práce uceleným dílem a 
rozhodně splňuje požadavky kladené na DP na Katedře zoologie. 
 
Nutno také zmínit, že v průběhu řešení diplomové práce došlo k částečné změně 
metodiky. Veronika totiž objevila, že kaprovité ryby mají mnohem více 
fotoreceptorových genů, než se obecně předpokládalo. Toto zjištění samo o sobě je 
velmi zajímavé (a je jedním z důležitých závěrů práce), nicméně na druhé straně 
vedlo ke změně strategie jedné z podkapitol Veroničiny studie (a této DP). Dle 
původního plánu měla Veronika pro zjištění míry genové exprese osekvenovat 
referenční transkriptomy všech (či většiny) studovaných druhů a poté se zabývat 
metodou qPCR (real-time PCR), kterou by zanalyzovala dostatek jedinců. Avšak za 
současné situace, kdy některé druhy mají až 4 velmi podobné kopie "zelených" 
čípkových genů, není v zásadě možné nadesignovat primery pro qPCR tak, aby 
spolehlivě fungovaly. Z tohoto důvodu jsme tedy přistoupili ke změně strategie, a to 
tedy analýzu všech druhů a jedinců metodou sekvenace transkriptomů. Avšak pro 
většinu jedinců nebyly tyto analýzy zatím dokončeny a předložený data set v této 
studii bude tedy do budoucna výrazně navýšen (pro potřeby vědecké publikace). 
 
Ráda bych ještě zmínila, že Veronika ve skutečnosti odvedla ještě o něco více práce, 
než je v diplomové práci uvedeno, protože některé časově náročné laboratorní 
analýzy (zejména tedy příprava transkriptomových knihoven) zatím nejsou 
dokončeny. Veronika tedy nemá jejich výsledky zatím k dispozici, nicméně časová 
investice do jejich přípravy už proběhla. Veronika plánuje pokračovat na doktorátu, a 
výsledky předložené diplomové práce jsou věděcky hodnotné a relevantní a určitě se 
stanou součástí plánované vědecké publikace. 
 

 


