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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označit křížkem jednu z možností  

      - pomocí dojkliknutí levým tlačítkem myši na šedivě podbarvené pole a výběrem hodnoty ”zaškrtnuto”) 
 

1. Rozsah práce a její členění 
 

A přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí  

B nevyrovnané, členění nelogické nebo rozsah některých částí nekoresponduje s jejich významem  

C uspokojivé, rozsah některých částí nedostačující  

N Nedostatečné  

 

 

2. Odborná správnost 
 

A výborná, bez závažnějších připomínek  

B velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (např. nejasnost výkladu, chyby v terminologii, 

nedokonalý popis metod nebo výsledků) 
 

C uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami  

N nevyhovující, s hrubými chybami  

 

 

3. Uvedení použitých literárních a jiných zdrojů 
 

A adekvátní, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce  

B uspokojivé, s občasnými neobratnostmi (zejm. v umístění odkazů) nebo s celkově nižším počtem 

citací 
 

C s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, webové stránky, nebo 

se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat) 
 

N nevyhovující, velmi málo citací, eventuálně rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj 

převzatých dat, popř. opsání velkých částí textu) nebo používání neadekvátních citací 
 

 

 

4. Jazyk práce 
 

A výborný, práce napsaná čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických nebo pravopisných 

chyb 
 

B velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby   

C upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby, ojediněle se 

vyskytují obtížně srozumitelné nebo nejednoznačné formulace 
 

N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  



 

5. Formální a grafická úroveň práce 
 

A výborná, bez překlepů a chyb ve formátování  

B velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky, apod.  

C uspokojivá, s ojedinělými většími nedostatky (např. vynechání stránky, uvádění obrázků grafů 

nebo tabulek bez odkazů v textu) nebo s četnějšími drobnými chybami 
 

N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

 

Diplomová práce Kateřiny Remišové analyzuje distribuci jednotlivých typů čípků na sítnici čtyř 

druhů cichlid z kráterového jezera Barombi Mbo v Kamerunu. Studované druhy jsou si blízce 

příbuzné, ale žijí v různých hloubkách. Studovaný komplex druhů proto umožňuje analyzovat 

nezávisle vzniklé adaptace zrakového systému na odlišné světelné podmínky v různých hloubkách 

vodního sloupce.  

Předložená práce je standardně členěna, její rozsah je přiměřený danému typu práce: 74 

stran, 22 obrázků, 4 tabulky, citováno je 88 primárních a dva sekundární literární zdroje. Přílohy 

práce – pět plakátových sdělení prezentovaných na dvou národních a třech mezinárodních 

konferencích – přesvědčivě demonstrují snahu autorky průběžně prezentovat výsledky své práce na 

adekvátních fórech. Ještě důležitější je fakt, že se výsledky prezentované v předložené diplomové 

práci staly součástí publikace přijaté do tisku ve vysoce kvalitním oborovém časopise Molecular 

Ecology (IF = 6,131). To samo o sobě ledacos naznačuje o kvalitě předložené práce. 

 Práce je vskutku po formální i obsahové stránce velice kvalitní. Přes značné metodické 

obtíže autorka zvládla zavést metodiku fluorescenční in situ hybridizace na preparátech celé sítnice 

(retinal whole-mounts) do praxe v laboratoři školitelky (the Fish Evolution Research Group). Tato 

náročná metodika vyžaduje optimalizaci v řadě kroků a je rutinně používána v nemnoha světových 

laboratořích. Práce přinesla i cenná originální data. Kateřina Remišová zvládla zmapovat lokální 

mozaiku čípků u tří ze čtyř studovaných druhů. Hlavním výsledkem je zjištění, že sezónně 

v hluboké vodě žijící druh Myaka myaka má v obou duálních čípcích exprimovaný opsin RH2A s 

maximální citlivostí zelené části spektra. Tím se odlišuje od standardního vzoru cichlid, kde je 

v jednom duálním čípku exprimován LWS s maximální citlivostí v červené části spektra, v druhém 

RH2A. Sítnice hlubokovodního druhu Konia dikume je desorganizována a obsahuje téměř výhradně 

duální čípky (tj. jednoduché čípky jsou velmi vzácné), jejich typ se bohužel nepodařilo 

identifikovat. Výsledky jsou kriticky interpretovány, což považuji za velký klad předložené práce. 

Autorka tedy zvládla nástrahy náročné techniky, získala cenná originální data a tyto prezentovala na 

národních i mezinárodních konferencích a výsledky publikovala jako součást komplexněji pojaté 

studie o zrakových adaptacích cichlid z kráterového jezera Barombi Mbo v Kamerunu. 

Práce je velmi pečlivě zpracována, je psána velmi dobrou angličtinou, vyskytuje se v ní 

minimum stylistických prohřešků, je adekvátně obrazově dokumentována. Formální výtky mám jen 

dvě. Zaprvé, autorka z nejasných důvodů nazývá obrazové tabule tabulkami. Rozdíl mezi grafem a 

obrázkem je také nepodstatný. Vhodnější by bylo vše nazývat obrázkem. Zadruhé, v obrazové 

tabuli 9 je přehozené pořadí obrázků. 

 Zde by mohl posudek skončit. Autorka prokázala schopnost samotné vědecké práce a 

předložená práce více než splňuje požadavky kladené na diplomovou práci na PřF UK; 

předloženou diplomovou práci proto doporučuji k obhájení a kladnému hodnocení. Nicméně, 

abych jen nechválil, dostál své roli oponenta a vyvolal žádoucí pedagogicky očistný efekt obhajoby, 

zařazuji ještě druhou, kritickou část posudku, ve které hodnotím předloženou práci přísněji, chovám 

se, řekněme, jako oponent práce zaslané do kvalitního oborového časopisu.  

 Abstrakt by měl mít jasně danou strukturu: začít vymezením tématu, následně zasvětit 

čtenáře do metodiky, shrnout hlavní výsledky a nakonec interpretovat význam učiněných zjištění. 



V abstraktu předložené práce jsou všechny tyto informace poskytnuty, ale tak nějak na přeskáčku. 

O použité metodice se například dozvídáme až v druhé polovině abstraktu. Ve výsledku není 

z abstraktu zcela jasné, která data byla získána v rámci předložené práce a která jsou součástí širší 

molekulární studie, do které byly výsledky předložené práce zařazeny.  

Literární přehled obsahuje na můj vkus mnoho obecných tvrzení a je místy pojednán jako 

obecná stať o zraku ryb/obratlovců a obsahuje řadu zjednodušujících tvrzení. Uvítal bych větší 

přesnost a zaměření na studovaný problém. Autorka například lakonicky tvrdí, že sousední buňky 

sítnice spolu komunikují elektrickými synapsemi a napříč vrstvami zabezpečují jejich komunikaci 

chemické synapse. Obecně to sice platí, ale elektrické synapse jsou mezi některými buňkami sítnice 

zcela běžné, mezi jinými spíše výjimečné a procesování zrakové informace přímo vyžaduje jejich 

elektrickou izolaci od buněk sousedních. Podobně na obrázku 3 je tyčinka s popisem Struktura 

fotoreceptorové buňky (přitom celá práce pojednává o čípcích). Některé informace důležité pro 

pochopení výsledků a jejich interpretací naopak v této kapitole chybějí. Čtenář se například nic 

nedoví o struktuře a zapojení duálních čípků. Tato informace je však zcela zásadní pro pochopení 

jejich funkce. Přispívají k vyšší ostrosti, nebo senzitivitě vidění? Je duální čípek exprimující dva 

různé opsiny širokospektrálním receptorem, nebo přispívá k barevnému vidění?   

Ve výsledcích bych ocenil více anatomického popisu a kvantitativní hodnocení velikosti, 

hustot a zastoupení jednotlivých receptorů na sítnici. Chápu, že mnohé z těchto dat bylo obtížné 

získat kvůli suboptimálnímu stavu sítnic vypreparovaných v terénu, ale obecně platná omluva to 

není. Několik málo (v krajním případě jedna) sítnic konvenčně fixovaných a barvených mohlo 

v tomto ohledu významně přispět k mapování distribuce hustot fotoreceptorů na sítnici. Metody 

značení orientace sítnic jsou zvládnutelné i v terénu. Transverzální řezy konvenčně barvenými 

sítnicemi by rovněž přispěly ke spolehlivé demonstraci desorganizace u druhu Konia dikume. 

Zvláště mne udivuje, že ve výsledcích není ani zmínka o tyčinkách. Mají studované druhy tyčinky? 

Kolik? Jak jsou zakomponované do mozaiky fotoreceptorů? U obrázků číslo 6F, 9B, 9H, 11E si 

nejsem jist specificitou značení; minimálně byla podceněna úprava (prahování) obrázků.   

Diskuzi by prospělo členění do podkapitol. První strana diskuze má spíše charakter úvodu a 

je s ním částečně redundantní, vhodnější by bylo začít rovnou shrnutím a diskuzí hlavních 

výsledků. 

Jak je uvedeno, nic z výše uvedeného nijak nesnižuje kvalitu předložené práce. Práci bylo 

radost číst a doporučuji k obhajobě a velmi kladnému hodnocení. 

 

 

 

B. Obhajoba - dotazy k obhajobě 
 
 

1) Jak RNA-later ovlivňuje kvalitu fixované tkáně? 

2) Jak vypadá struktura duálního čípku cichlid? Jak je tento zapojen na bipolární buňku a další neurony 

sítnice? Jaké jsou jeho funkce a jak to závisí na jeho zapojení?  

3) Co je známo o distribuci hustot gangliových buněk? Jak se liší míra konvergence informace 

z fotoreceptorů na gangliovou buňku na periferii a v centru sítnice? Existují u ryb „trpasličí gangliové 

buňky“ (zapojení jeden čípek – jedna bipolární buňka – jedna gangliová buňka)?  

4) Jak je to s výskytem tyčinek na sítnici cichlid? 

 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci  



– opravný lístek/oprava v textu  JE / NENÍ podmínkou přijetí práce (nehodící se škrtněte) 

 

 

C. Celkový návrh  
 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO / NE (nehodící se škrtněte) 

 

Navrhovaná celková klasifikace (ve standardní stupnici 1 až 4): 1 

 

 

Datum vypracování posudku: 29. 8. 2019 

 

Podpis oponenta: Pavel Němec vr. 

 


