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PROSTŘEDÍ 
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Případný slovní komentář k bodům 1. až 3.: 

 

Diplomová práce Kateřiny Remišové představuje velmi kvalitní text, který je logicky 
uspořádán a napsán velmi dobrým anglickým jazykem bez chyb. Téma práce je uvedeno 
kvalitní rešerší, výstižným popisem metod, výsledky jsou přehledně uvedeny a řádně 
odiskutovány. Studentka byla během své práce velmi samostatná a schopná aktivně řešit 
problémy spojené s laboratorní prací. Součástí diplomové práce je dále i popis a výsledky 
optimalizace několika alternativních metod, které se ukázaly jako méně vhodné pro 
uvedenou studii, a jejich časová náročnost není tedy na první pohled zřejmá. Kateřina se 
velmi dobře zhostila úlohy vyzkoumat, jaká je adaptace zraku u ryb na život hluboké vodě, 
a to konkrétně vizualizací typů fotoreceptorových buněk na sítnici ryb cichlid z hluboké 
vody kráterového jezera v Kamerunu. Během své práce byla Kateřina dále spoluřešitelkou 
grantu GAUK a své výsledky aktivně prezentovala na několika mezinárodních 
konferencích (International Conference of Neuroethology = ICN; Congress of the 
European Society for Evolutionary Biology = ESEB; Cichlid Science). Výsledky práce 

- ve fázi zpřesňování tématu práce 1 

- během zpracování zadaného tématu 1 

- při sepisování práce 1 

1 

1 



Kateřiny Remišové se staly také součástí vědeckého článku přijatého do časopisu 
Molecular Ecology (impakt faktor = 5,855), jehož je Kateřina samozřejmě spoluautorkou 
(plná citace níže). Práci hodnotím jednoznačně kladně a nemám k ní žádný negativní 
komentář, drobné nedostatky jsme si vyřešili se studentkou během samotného řešení a 
sepisování práce. 

Citace článku: Musilova, Z., Indermaur, A., Bitja-Nyom, A.R., Omelchenko, D., Kłodawska, 
M., Albergati, L., Remišová, K. & Salzburger, W. (Accepted). Evolution of Visual Sensory 
System in Cichlid Fishes from Crater Lake Barombi Mbo in Cameroon. Molecular Ecology. 
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