
 Strana 1 
Posudek na bakalá řskou práci 

 
Jméno posuzovatele: Pavel Němec 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Datum: 
1. 9.2011 

Autor: 
Leona Havrdová 
Název práce: 
 
Faktory ovlivňující estrální cyklus myši domácí (Mus musculus) 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Shrnutí faktorů, které mají vliv na načasování, délku a průběh estrálního cyklu u 
myši domácí 
 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna do obvyklých celků. Po krátkém úvodu autorka stručně popisuje 
estrální cyklus myší, jejich biologii a senzorický/neurální substrát zabezpečující 
čichovou komunikaci. Těžištěm práce je pak kapitola 4, ve které autorka detailně 
pojednává biotické a abiotické faktory ovlivňující estrální cyklus myší. Následuje 
závěr. 
 
Struktura práce je přehledná, práce je obsahově vyvážená. Mám jedinou kritickou 
poznámku: Závěr práce je příliš dlouhý a má spíše charakter shrnutí, než závěru. 
Některé odstavce mají charakter diskuze. 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Ano, autorka používá dostatečné množství relevantních literárních zdrojů a tyto 
řádně cituje.  
 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje experiment v pravém slova smyslu, nicméně autorka demonstruje 
průběh estrálního cyklu myši a myšice křovinné na vlastních datech, v případě myši 
používá k demonstraci jednotlivých fází cyklu vlastní histologické preparáty. 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce obsahuje všechny formální náležitosti, její jazyková úroveň je velmi dobrá. 
V textu se místy objevují drobné stylistické prohřešky a v několika málo případech 
(vždy se jedná o jednotlivé věty, nikoli delší statě) je podaná informace redundantně 
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pojednána na 2 místech. Tyto prohřešky se však v práci nevyskytují, řečeno literou 
zákona, v množství větším než malém. Obrázky vhodně doplňují text, jejich popisky 
jsou však mnohdy až příliš stručné. Legendy obrázků by měly být samovysvětlující, 
což u některých obrázků rozhodně neplatí (např. obrázky  č. 2, 7, 11).  
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce plně splňuje zadané cíle a plně ji doporučuji k obhájení a hodnocení výborně. 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta: 
 
1. Jaký je rozdíl mezi estrálním a menstruačním cyklem? Pokud výstelka endometria 
v průběhu estrálního cyklu myši neodumírá (jak tvrdíte na straně 9), co se děje se 
zrohovatělýmí, bezjadernými epiteliálními buňkami? 
 
2. Koagulační žlázky samců tvoří po kopulaci tzv. poševní zátku. Které žlázy to 
jsou? (míněno anatomicky).  
 
3. U obrázku číslo 3 uvádíte zvětšení 26,5 x 20. Jak si tento údaj vysvětlit? 
 
4. Na straně 17 stručně popisujete funkci tzv. vomeronasální autonomní cévní 
pumpy. Můžete její funkci objasnit podrobněji? 
 
 
Poznámky:  
1. Tabulka na straně 14 je dle mého soudu zbytečná. Že je myš živočichem a 
savcem pravděpodobně tuší i případní čtenáři nepřírodovědného zaměření. 
2. Na straně 14 jste tvrzení, že myš má kosmopolitní rozšíření podpořila citací z Red 
List of Threated Species. Neexistuje relevantnější zdroj? 
3. Str.15. Uvádíte, že mláďata myší používají ultrazvukové signály v rozsahu 10-20 
kHz. Ultrazvuk je ale definiován tak, že není pro lidské ucho slyšitelný (tj.má 
frekvenci vyšší než 20 kHz). 
4. Str. 20. Používáte výraz extrakt z pohlavních žláz kastrovaného samce. To je 
poněkud matoucí, bylo by vhodné použít termín přídatné pohlavní žlázy. 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: z.starostova@post.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: Zuzana Starostová, katedra zoologie P řFUK, Vini čná 7, 128 44 
Praha 2 

 


