
Posudek školitele na diplomovou práci 

 
školitelský posudek 

 

Jméno školitele: RNDr. Ondřej Mihola, Ph.D. 

                        

Datum: 1.9.2019 

 

Autor: Bc. Klára Křivánková 

 

Název práce: Role histonových modifikací a genové exprese v myší spermatogenezi 

 

 

Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

 

Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí, jejichž společným jmenovatelem je 

studium spermatogeneze myší s redukovanou plodností, na které se podílí gen Prdm9. Hlavní 

cíle práce tak byly dva. První se týkal tématu, který Klára Křivánková teoreticky 

zpracovávala již ve své bakalářské práci, a sice úlohy histonové modifikace H3K36me3 

v savčí meióze. Její výsledky mají pomoci nalézt rozdíly v určování hotspotů rekombinace u 

Prdm9-deficientních myších kmenů lišících se mírou poškození spermatogeneze. Druhým 

cílem potom bylo ověření vlivu exprese genů z transgenu na plodnost hybridních samců, 

která je také ovlivněna genem Prdm9. 

Obsah a členění literárního přehledu považuji za optimální. Zahrnuje celkem čtyři 

podkapitoly věnující se roli genu Prdm9 ve spermatogenezi a hybridní sterilitě a seznamuje 

čtenáře s myšími transgeny použitými v experimentální části práce. Literární přehled je 

výstižný z neopomíjí žádné stěžejní publikace ke studovanému tématu. Rozsah literárního 

přehledu 24 stran odpovídá požadavkům na tento typ práce.  

 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

 

Již ve své bakalářské práci prokázala Klára Křivánková svou schopnost samostatně 

pracovat s literaturou a ve své diplomové práci to potvrdila. Literární zdroje jsou citovány 

správně a v dostatečné míře. Převážnou část tvoří primární zdroje, sekundární zdroje jsou 

náležitě označeny, používány ojediněle a pouze tam, kde je pro to pádný důvod.   

 

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 

 

Klára Křivánková je v laboratorní práci velmi zručná, zodpovědná a samostatná. 

Zároveň ji nečinilo problém osvojení si nových i více pokročilých metod a odvedenou 

experimentální práci v laboratoři také náležitě dokumentovala. Vzorně také komunikovala 

s ostatními členy laboratoře, a to jak v češtině, tak angličtině. Byla nápomocná a podílela se i 

na dalších projektech řešených v naší laboratoři.  

V docházce do laboratoře byla Klára Křivánková flexibilní, vždy si našla čas, aby 

byla v laborce tehdy, kdy to bylo potřeba. To bylo nezbytné zejména při pitvách 

prepubertálních samců, které musely být pitvány v určitý den po narození.  

 

Přístup studenta při sepisování práce: 

 

Klára Křivánková vypracovávala svou diplomovou práci samostatně. Konzultace se 

školitelem probíhaly pravidelně, po sepsaní větších celků byl text se školitelem diskutován a 



na základě této diskuze revidován. Klára velmi dobře a samostatně reagovala na poznámky 

školitele. To se projevilo zejména při sepisování diskuze, kdy musela zapracovat na lepším 

zasazení získaných výsledků do kontextu již publikovaných dat. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Oba hlavní cíle práce byly splněny. Chromatinová immunoprecipitace s protilátkou 

H3K36me3 proběhla u všech vzorků úspěšně, což potvrzují kromě qPCR výsledků 

uvedených v DP také předběžné výsledky z bioinformatické analýzy sekvenačních dat. 

Druhý cíl práce byl také splněn, neboť expresní analýza genů z trasgenu identifikovala 

vhodného kandidáta na gen způsobující rozdíly ve fertilitě hybridních samců. 

Výsledky získané v rámci této diplomové práce budou součástí dvou publikací, 

z nichž jedna již byla zaslána k recenzi (časopis Chromosoma). Předloženou práci doporučuji 

k obhajobě a hodnocení stupňem výborně. 
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