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Souhrn 

Diplomová práce Lucie Baránkové si klade za cíl ověřit, zda se rozdíly v morfologii spermií 

(zejména pak v délce střední části bičíku) slavíka obecného a slavíka tmavého odráží v jejich 

rozdílné motilitě a zda se motilita spermií slavíků liší ve fluidu z kloaky samice stejného a 

odlišného druhu. Z případné přítomnosti vzájemných mezidruhových odlišnosti v motilitě 

spermií totiž lze dále usuzovat na existenci postkopulační prezygotické reprodukční izolace 

mezi těmito úzce příbuznými druhy. Výsledky obsažené v předkládané práci tak představují 
významný přínos v cestě k pochopení mechanizmů vedoucích ke vzniku nových druhů a jistě 
se v budoucnu stanou součástí publikačních výstupů skupiny.  
 

Formální úroveň práce 

Práce je psaná v anglickém jazyce o celkové délce 61 stran. Text je jasný a čtivý. V práci se 

vyskytuje minimum překlepů a chyb. Obrázky 1, 2 a 8 by měly být v lepším rozlišení, jelikož 

text který je jejich součástí je téměř nečitelný, což je škoda. Dále u obrázků 1 a 2 autorce 

nějakým nedopatřením vypadlo, že jsou adaptovány dle DP Kamily Opletalové, ačkoli práce 

Kamily Opletalové je dále uvedena v seznamu literatury.  

 

 

Hodnocení jednotlivých kapitol diplomové práce 

 

Literární přehled 

Literární přehled je zpracován velmi pěkně a dobře se čte. Předkládá čtenáři jasně, stručně a 

s logickou návazností všechny důležité informace nutné k pochopení dané problematiky, aniž 

by zabíhal do zbytečných detailů. Jeho text je velmi vhodně doplněn obrázky, které ještě lépe 

pomáhají uchopit dané téma.  

 

Materiál a metody 

Kapitolu metody hodnotím velmi kladně, autorka v ní jasně a stručně popisuje průběh 

jednotlivých experimentů a způsob získání dat, které jsou součástí výsledků této DP. 

 

Výsledky 

V rámci výsledků Lucie Baránková předkládá data získaná pomocí systému CASA, který je 

určen k vysoce sofistikovanému způsobu hodnocení motility spermií. Získaná data a jejich 

statistické zhodnocení jsou v předkládané práci prezentovány velmi jasně a názorně pomocí 

grafů a tabulek. Součástí výsledků jsou i obsáhlé detailní tabulky přiložené jako 

Supplementary. 

 

Diskuze 

V rámci diskuze autorka konfrontuje svoje výsledky s publikovanými výsledky jiných skupin 

zabývajících se stejnou problematikou a interpretuje je v širším kontextu. Zároveň navrhuje 

experimenty, které by měly být dalším logickým vyústěním její práce. 

 

Závěr 

Závěr stručně shrnuje nejdůležitější výsledky a jejich implikace. 



 

Hodnocení 

 

Jako oponentka hodnotím diplomovou práci Motilita spermií a postkopulační 

prezygotická bariéra u dvou druhů slavíků autorky Lucie Baránkové jako výbornou. 

V rámci své DP Lucie Baránková prokázala, že je schopna se orientovat v recentní 

odborné literatuře a najít v ní relevantní informace ke svému výzkumu, a že je schopna 

pomocí vhodně zvolených vědeckých metod získat potřebná data, která dokáže správně 

vyhodnotit a interpretovat, a tak ověřit nebo vyvrátit pravdivost svých hypotéz. 

 

 

Otázky 

 

1. Celá hypotéza Vaší práce vychází z rozdílné morfologie spermií slavíka obecného a 

slavíka tmavého. Ve Vaší práci tyto rozdíly ukazujete pomocí grafu přejatého 

z publikace Albrecht et al. (2019). Máte k dispozici obrázek spermií těchto slavíků 

(nejlépe z mikroskopu), na kterém byste mám jejich morfologii a její srovnání mezi 

druhy mohla ukázat? 

 

2. V rámci metodiky uvádíte, že mezi jednotlivými vzorky byly značné výkyvy v počtu 

pohyblivých spermií (1-406), čím si to vysvětlujete? 

 

3. Je známo, že celková koncentrace spermií, která je použita pro hodnocení motility 

pomocí systému CASA výrazně ovlivňuje naměřené výsledné hodnoty. Ve Vaší práci 

uvádíte, že jste k 5 µl PBS nebo vzorku z kloaky přidávaly 2 µl spermií, počítaly jste 

předtím koncentraci spermií a upravovaly vzorek spermatu tak, aby koncentrace 

spermií v měřeném vzorku byla vždy stejná?     

 

4. V rámci vašeho výzkumu jste pro hodnoceni pomocí systému CASA používala 

speciální Leja skla o velikosti 20 µm. Na základě čeho jste zvolili konkrétně tuto 

velikost? Vzhledem k velikosti spermií slavíků bych očekávala použití velikosti 

100 µm. 

 

5. V rámci Vaší DP se Vám podařilo prokázat velmi zajímavý výsledek a to, že spermie 

ve vzorku z kloaky samice odlišného druhu mají sníženou motilitu. Možné příčiny 

tohoto jevu vysvětlujete až v samém závěru diskuze, v pár větách. Mohla byste toto 

více rozvést. Zmiňujete možnou interakci povrchových proteinů spermie a prostředí 

vagíny. Existují nějaké hypotézy o jaké konkrétní proteiny by se mohlo jednat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Říčanech dne 3.7. 2020                                                       RNDr. Michaela Frolíková, Ph.D.  

 

 


