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Bc. Kateřina Lochovská  dochází na Oddělení teratologie ÚEM AV ČR již více než tři 

roky. Své působení v laboratoři Odontogeneze započala ještě v době svého bakalářského 

studia, které úspěšně ukončila zpracováním rozsáhlé rešerše a obhájením bakalářské práce na 

téma: „Morfologická variabilita řezáku u mutantních myší“ v červnu 2010. V rámci své 

diplomové přípravy v práci na vývoji pokračovala i v rámci dalšího magisterského studia. 

V průběhu uplynulých dvou let zpracovala poměrně rozsáhlé téma v předložené diplomové 

práci s titulem: „Vznik lidských zubních anomálií na modelu odontogeneze u myší 

s poruchami genů“.

V rámci přípravy své diplomové práce si Bc. Kateřina Lochovská excelentně osvojila 

řadu znalostí a metodických postupů, jako například práce s laboratorními zvířaty, křížení a 

chov transgenních kmenů myší s dentálními anomáliemi, mikropreparace, genotypování a 

fluorescenční mikroskopie včetně náročné obsluhy přístrojů. V průběhu celého studia 

prokazovala flexibilitu ve volbě jednotlivých postupů a metod při směřování k zodpovězení 

jednotlivých cílů vytyčených v předložené diplomové práci. Za množství dat získaných 

v tomto relativně krátkém časovém období by se nemusel stydět ani student postgraduálního 

studia. V rámci přípravy předložené práce prokázala vysokou míru samostatnosti a 

zodpovědnosti při zpracování získaných výsledků a při jejich interpretaci. 

Předložená diplomová práce je zpracovaná na 105 stranách, přehledně rozčleněná do 8 

kapitol, obsahuje jasně a věcně formulované cíle a hypotézy, v rámci kapitoly Závěr pak 

autorka shrnuje dosažené výsledky a na položené otázky zcela uspokojivě odpovídá. 

Stanovené cíle byly v rámci předložené práce splněny. 

Autorka dosáhla velmi zajímavých výsledků v oblasti odontogeneze, které budou 

nepochybně představovat slušný základ pro publikaci v některém z mezinárodních časopisů. 

Zároveň si již nyní vytyčila další možné cíle, v jejichž dosažení by chtěla pokračovat v rámci 

dalšího studia. Bc. Kateřina Lochovská předkládá diplomovou práci, která svým rozsahem a 

náplní plně splňuje požadavky na diplomové práce kladené a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhované hodnocení: výborně.

V Praze, 4.9.2012.                                                                       Mgr. Mária Hovořáková, PhD.




