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Cíle práce
Do větší hloubky popsat ultrastrukturu a ontogenezi 4 druhů fotoreceptorů na rhopaliu
kubomedúzy, pokusit se o zjištění jeho složení, popř. zastoupení a rozložení jednotlivých
stavebních jednotek. V případě, Že stavebními jednotkami jsou proteiny, popsat expresi jejich
genů v ontogenezi, popř. regulaci exprese.
Pfiloženy jsou 2 multiautorové původní práce a j edna práce přehledná; tato skutečnost mi
zajisté usnadnila úlohu při hodnocení vědecké úrovně předkládané práce. Současně to však
ve mně navozuje pochybnost, zda autorka opravdu byla účastna vsYé'cÁ fází popsaného
výzkumu a do jaké míry. V této věci Žádám autorku i vedoucího práce o jasné vyjádření. Mé
další hodnocení se však odvíjí, jakoby pochybností nebylo (viz však ještě jednou komentář
k Materiálu a metodám).

Struktura (členěni) práce, odpovídá požadovanému? ANO
Rozsah práce ®očet stran): 78
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova:      ANO
Je uveden seznam zkratek?         ANO

Literární přehled:
Odpovídá tématu?    ANO
Je napsán srozumitelně?   ANO
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literámích zdrojů?    ANO
Jsou použité literámí zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO

Materiá] a metody:
Odpovídají použité metody experimentální kapitole?       ANO
Kolik metod bylo použito?  asi 1 5 - viz ale pozn. níže
Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO

Na tomto místě si dovolím opět vyslovit pochybnost, zda autorka všechny metody opravdu
zvládala „vlastníma rukama", či do jaké míry tak činila. Jednoduše to nepokládám za časově
zvládnutelné i za předpokladu, Že laboratoř poskytovala perfektní technické zázemí - ale rád
se nechám vyvést z omylu.

Experimentální část:
Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO
Je dokumentace výsledků dostačující?      v zásadě ANO, jisté výhrady viz níže
Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?       ANO



Diskuze:
Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO
Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO
Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?      ANO

Závěry (Souhrn) :
Jsou výstižné? Po stránce věcné ANO, po stránce gramatické  NE

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
* Obrazová dokumentace celkově velmi dobrá, ne vždy všakje interpretace pro oko

nezkušeného čtenáře snadná, zejména proto, že často chybí měřítko (např. obr. 8, 9). Na obr.
7 měřítko je, ale legenda k němu není jednoznačná. Vidíme tam řez velmi tenkými buňkami,
zatímco A vlevo je jedna velmi velká buňka? V obr. 9 je modrý obrys jakoby zbožným
přáním. Obr.13 má dokumentovat odlišnou distribuci krystalinů Jl  a J2 v čočce; jeví se mi
tato interpretace odvážnou, obojí vypadá prp moje oko stejně. Obr.14-16 obsahují značné
množství výsledků, zasloužily by si víc než jen kusé odkazy v hlavním textu. Na konci s. 56
se mluví o specifické expresi, avšak obr.  16, který to má dokumentovat, vykazuje
fluorescenci mnoha dalších struktur, nejen čočky. U obr. 22 patmě chybí část legendy,
popsánaje jen řada A.   Obr. 3 mohl být vložen s větším rozlišením. Coje na obr. 5D -pit
nebo slit? Legenda praví, že pit, ale obrázek ukazuje buňky podobné buňkám čočky; přitom
na s. 22 se tvrdí, Že pit nemá ani náznak struktury podobné čočce.
* S.  12 „optická denzita`` je jistě míněna jinak než jako „extinkce" z Lambert-Beerova

zákona. Co tento pojem vyjadřuje?
* Jazyková a formální úroveň textu. Větyjsou často prkenné, jakoby získané z angličtiny

pomocí translátoru. Autorka velice šetří čárkami, což brání plynulému čtení a řadu vět nutno
doslova luštit; na jiných místech naopak jsou na nevhodném místě. Několik záměn i/y kráse
textu také nepřidá. Většina zkratek nemusela být vůbec zaváděna, vyskytují se často jen
jednou či v málo případech. Dosti svérázný fomát odkazů z textu také nenapomáhá
snadnosti čtení: jméno autora není odděleno a je uvedeno stejným fontem jako zkratky a
akronymy činidel či genů. Kurzívou se standardně označují jména druhu a rodu, nikoli
vyšších taxonů, jak činí autorka.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Cíle splněny byly, navíc autorka odhalila materiální podstatu statolitu, který je, vedle 4 druhů
očí, další strukturou rhopalia. Navzdory výše uvedeným výhradám považuji práci za velmi
povedenou a zasluhující nejvyšší hodnocení.

Otázky a připomínky oponenta:
Jak uvedeno výše, výsledky byly už publikovány, coŽ svědčí o jejich vysoké kvalitě. Žádám
jen, aby byl jednoznačně deklarován autorčin podíl na výsledcích. Autorka pracuje ve
velkém a dobře zaběhaném kolektivu: jistěže by bylo nemoudré vyjmout její vlastní výsledky
z celkového kontextu a prezentovat je osamoceně. Uznávám také, že je obtížné přesně
vymezit podíl jednotlivce na týmové práci. Na druhé straně: přiložené práce mají řadu
dalších autorů a jisté vymezení je Žádoucí. Odpověď bude, jak věřím, snadná.

Podpis oponenta


