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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.: 

 

Autorka si zvolila aktuální a v současné době široce studované téma. Z dosud zjištěných poznatků 

se zdá, že skladba mikrobiomu ovlivňuje snad každý aspekt  lidských a potažmo i zvířecích životů. 

Téma je zpracováno zajímavě, práce má dobrou odbornou úroveň. Měla bych jen drobnou výtku k 

jejímu názvu. Vzhledem k tomu, že se zabývá především popisem a proměnlivostí vaginálního 

mikrobiomu v průběhu myšího estrálního cyklu, zdá se mi název odkazující na mechanizmy 

regulace mikrobiomu poněkud zavádějící. 

V kapitole Metody by bylo dobré, uvádět vždy ke každému experimentu počet a druh nebo původ 

(divoké, inbrední, F1 generace…) použitých zvířat tak, aby čtenář mohl tuto informaci v textu 

snadno nalézt. 

V úvodním textu (str. 14) je špatně uvedená citace v odstavci týkajícím se Hoover-Drickamerův 

efekt. Citovaná práce se zabývá juvenilními nikoli dospělými samicemi. Autorka měla zřejmě na 

mysli práci Hoover, Drickamer 1979: Effects of urine from pregnant and lactating female house 

mice on oestrous cycles of adult females. 

Nejen v kapitole Výsledky bych chtěla ocenit řadu dobře popsaných obrázků a grafů, které zvyšují 

přehlednost práce a umožňují čtenáři snadnou orientaci v tématu a výsledcích. 

Své výsledky autorka zdařile diskutuje a vztahuje k nastudovaným literárním pramenům. 

Práce obsahuje řadu nových informací a zároveň otevírá řadu otázek. Je škoda, že některé z nich 

nebyly řešeny již v rámci DP, nicméně je jasné, že se autorka v průběhu vypracovávání své 

diplomové práce potýkala s mnoha komplikacemi, které nás všechny provází téměř celé poslední 

dva roky. Je nutno podotknout, že i přes to autorka odvedla velký kus kvalitní práce a že předložená 

práce zcela nepochybně splňuje kriteria kladená na práce tohoto druhu. Závěrem chci autorce popřát 

hodně úspěchů v dalším bádání. 

 

 

 

B. Obhajoba - dotazy k obhajobě 
 

Popis estrálního cyklu:  

1. Fáze estrálního cyklu byla (pokud jsem metodiku pochopila správně)  u nestimulovaných samic 

sledována 2x3 dny, tedy 6 dní, experimentální uspořádání trvalo 7 dní – tedy sedm vaginálních 

odběrů pro určení estrální fáze. Zohlednila jste při porovnávání četnosti estr. fází odlišnou časovou 

délku sledování (6 vs. 7 dní). 

 

2. Pokud byly odběry nestimulovaných samic ve dvou různých časových (2x3 dny) úsecích 

hodnoceny dohromady, ověřila autorka, zda se mezi sebou neliší? 

 

3. Souhlasím s autorkou, že důvodem, proč samice stimulované pouze močí a nikoli přítomností 

samce nevykazovaly větší četnost receptivní fáze -estru, může být fakt, že stimul byl předložen 

pouze jednou na začátku sedmidenní experimentální periody. Přestože počet samic v experimentu je 

poměrně nízký, zajímalo by mne, zda data umožní alespoň “okometricky” posoudit zda moč 



vyvolala rychlejší nástup estru tj. nebyl v řekněme prvních dvou dnech po předložení stimulu 

samicím estrus identifikován u většího počtu samic než ve fázi bez stimulace. 

 

4. Jako stimul byla použita samčí moč. Byla nějak kontrolována kvalita samců např. plodnost. 

Nebylo by v daném případě lepší samčí moč smíchat a samicím předkládat směs? Neomezilo by to 

vliv vedlejších faktorů, které mohou vnášet do experimentu nekontrolovanou variabilitu? 

 

Měření pH v průběhu estrálního cyklu: 

5. Získat při vaginálním výplachu myší dostatečné množství vzorku na všechny zamýšlené analýzy 

je velmi náročný úkol. Domnívá se autorka na základě svých praktických zkušeností, že bude touto 

metodou možné získat dostatečné množství vzorku jak pro určení pH, tak pro analýzu mikrobiomu? 

 

Vaginální mikrobiom: 

 

6. Str. 56: Jaký je korelační koeficient mezi sekvenačními a qPCR daty pro rod Rodentibacter? 

 

7. Data o proměnlivosti vaginálního mikrobiomu byla získána v průběhu několika estrálních cyklů 

od více samic. Pro kvantifikaci pomocí qPCR pak byly použito 25 vzorků ze všech 

osekvenovaných? Zajímalo by mne za prvé od kolika samic těch 25 vzorků pocházelo a zda na sebe 

(v rámci samice)  nějak časově navazovaly nebo byly z časově vzdálenějších odběrů. S tím souvisí i 

poslední otázka, týkající se interindividuálních rozdílů ve složení mikrobiomu. Lze z vašich dat 

zjistit jak se lišilo složení mikrobiomu mezi jednotlivými samicemi?  
 

 

 

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: 31.8.2021 
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