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^'rLile prace
Ziskat nové poznatky vedoucí k objasnění genetického základu hybridní sterility u myši
domácí, resp. identifikovat nové chromozomáIni oblasti s geny učastnícími se vzniku
hvbridní sterilitv.

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANo
Rozsah práce (počet stran): 68 stran
Je uveden anglický abstrakt a klíčová Slova, ANo
Je uveden seznam zkratel<? ANO

Literární přehled:
odpovídá tématu? ANo
Je napsán srozumitelně? ANo
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní uďaje z literárních zdrojů? ANo
Jsou pouŽité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANo. V práci je

pouŽito 55 citací přičemŽ oceňuji nejen to, že 13 citovaných prací bylo publikováno od roku
2008 ale ito, že autor neváhal citovat také klasické genetické práce z|et 1922 či r94O.

Materiál a metody:
odpovídají použité metody experimentální kapitole? ANo
Kolik metod bylo pouŽito? Spektrum pouŽitých metod zahrnuje práci se zviřaty (křížení,

pitva, odebírání vzorků), dále metody molekulární biologie (izo|ace DNA z biologického
materiálu, PCR) a samozřejmě i statistické zpracování získaných dat (QTL ana|ýza').

Jsou metody srozumitelně popsány? ANo

Je vysvětlen cíl experimentů? ANo
Je dokumentace výsledků dostačující? ANo
Postačuje mnoŽství experimentů k získání odpovědí na zadané otázl<y?

ANO

Di.kr^t
Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatováni vlastních výsledků? ANo a jde určitě

o nejzqímavější část ptáce.
Jsou výsledky porovnávány s literaturou? ANo
Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky? ANo



Závěry (Souhrn) :

Jsou vÝstiŽné? ANo
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formální úroveň práce je na výborné úrovni s minimem překlepů a chyb. Jediná formální
výhrada se týká odkazů na obrázky. Uvítal bych odkazy na obrázky přímo ve výsledkové
části textu, protože ne vŽdy je z textu jasné, na kterém obrázkuna|ezne čtenář potřebné
informace. Jeden zmá|a odkazů na straně 43 chybně odkazuje na obr. 11 (správně na obr.
i 8).

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Jak už to v biologii často býryá, autor nedostal po lyhodnocení svých výsledků
jednoznačnou odpověd', ale získal především mnoho dalších otázek.I přesto se
domnívám, že ambiciózní cí|e práce byly splněny a získaná data poslouží jako jeden z
pevných kamenů mozaiky při skládání celkového obrazu o problematice hybridní
sterility u muší.
Předkládaná práce Václava Johna splňuje všechny požadavky na ni kladené, ta|<že je
mou milou povinností doporučit práci k obhajobě.

otázky a připomínky oponenta:

l ' Mohl by autor zminit nějaké jiné příklady výjimek z Mayrovy definice druhu neŽ
zmiňované''ring species''?

2. Jaká Taq polymerázaby|a pouŽita pro PCR reakce? (: proč klonovaná?, má nějaké
zv|áštní vlastnosti ? atd.)

3. Proč byla u některých markerů použíta PCR reakční směs s amonnými ionty?

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací)

ffi výborně E velmi dobře I aobre E nevyhověl(a)
Podpis oponenta:


