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formou prezentace. Po proslovení posudků školitelky a oponenta (viz
přiložené soubory) uchazečka odpověděla na otázky oponenta.
Diskuse o výsledcích, práci a prezentaci uchazečky:
MP: Mohla byste ještě jednou popsat jak funguje  Bonferonniho korekce?
         Proč jste se rovnou nedívali na hladinu mRNA vybraných genů
zodpovědných za spermatogenezi?
       Jste spokojená s kvalitou kalibračních křivek u  ředících řad?
FP: Proč jste nezpracovala statistická data sama?
       Jak jste stanovovali celkovou methylaci DNA? Jaká je
reprodukovatelnost Vašich vzorků?
  Co znamená 15% methylace vzorků?
VK: Nebylo vhodné zvolit nějaké geny jako negativní kontrolu pro
ověření vlivu infekce na methylaci genů zodpovědných za
spertmatogenezi?
DR: Není v rozporu se zájmy parazita, aby byla snížena  schopnost
hostitele  tvořit spermie?
        Jsou některé rasy koček méně senzitivní k infekci?
BP: Dělaly se testy u inbredních myší a jsou takové testy relevantní?
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