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Splňuje práce všechny formální požadavky (vzhled titulní strany, podepsané prohlášení autora a 

svolení k zapůjčení práce, abstrakty a klíčová slova v obou povolených/požadovaných jazycích, obsah, 

číslování stran, požadované členění na kapitoly)?  

 

ano, všechny požadavky jsou splněny 

 

Jsou v práci jednoznačně definovány její cíle (včetně uvedení pracovních hypotéz)? Jsou tyto cíle 

splněny (pokud ne, je to řádně odůvodněno?) a závěry výstižně popsány?  

 

Cíle jsou dobře definovány, hypotéza není výslovně uvedena. Ve Shrnutí jsou přehledně uvedeny hlavní 

výsledky práce, čímž autorka potvrzuje splnění hlavního i dílčích cílů práce. 

Jaká je úroveň kapitoly Přehled literatury (relevance k cílům a experimentální části práce, obsahová 

dostatečnost, používání vhodných literárních zdrojů, ucelenost, přehlednost a celková srozumitelnost)? 

 

Přehled literatury je čtivý, logicky sestavený, odpovídá náplni práce a poskytuje dobrou oporu pro 

pochopení experimentální části. Nejlépe se autorce povedla kapitola o proteinu PRDM9, i když mohla 

podrobněji charakterizovat aktuální publikace své laboratoře. Autorka se však dopustila vážných chyb 

v úvodní kapitole o meiozi. 

 

Jaká je úroveň kapitoly Materiál a metody (dostatečný a srozumitelný popis pokusného materiálu, 

metodických postupů a technik, vhodnost organizace pokusů a vhodnost a dostatečnost zvolených 

metod, přehlednost a celková srozumitelnost)? 

 

Experimentální náplň DP zahrnuje genotypizaci myší pomocí SNP chipů a mikrosatelitních 

polymorfismů. Fenotypizace myší byla provedena hodnocením hmotnosti varlat, mikroskopickou 

analýzou spermatogeneze a výskytu malformací i určením počtu zralých spermií. Metody jsou dobře 

popsány, relativně málo informací je věnováno přípravě vzorků pro genotypizaci pomocí MegaMUGA 

chipů. Princip metod statistického zpracování dat je rovněž dobře popsán. 

Kapitolu Materiál a metody hodnotím jako velmi kvalitní. 

 

Jaká je úroveň kapitoly Výsledky (provedení pokusů tak, aby umožnily získání odpovědí na zadané 

otázky, dostatečná formální i obsahová kvalita jejich dokumentace, přiměřené množství a správný popis 

této dokumentace, přehlednost a celková srozumitelnost)? Pokud práce obsahuje přílohy, je jejich 

obsahová náplň, forma a kvalita dostatečná? 

 

Experimentální část zahrnuje metodickou přípravu statistické analýzy fenotypových hodnot, velmi 

kvalitní popis použitých křížení a rozbor dat vedoucích k identifikaci QTL. Kapitola je doplněna o 

původní data uvedená přehledně v příloze. Doporučila bych zpracovat souhrnná data o fenotypu 

potomků v jednotlivých kříženích pomocí tabulek a omezit miniaturizaci indexů v genotypech kříženců. 

Množství výsledků i jejich zpracování plně pokrývá nároky na diplomovou práci. 
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Jaká je úroveň kapitoly Diskuze (jde opravdu o komentář výsledků, zamyšlení se nad nimi a jejich 

porovnání s literaturou)? 

 

Diskuse je napsána velmi dobře, autorka se zaměřila především na charakterizaci souboru 

analyzovaných samců a význam pokročilejších křížení. Rovněž se pokusila o vysvětlení, proč se 

nepodařilo odhalit QTL na autozomech, které bylo předvídáno na základě rozdílných výsledků 

reciprokých mezidruhových křížení. Rozbor vlastních výsledků je relativně málo propojen 

s relevantními údaji z literatury. Postrádám především vysvětlení, čím se diplomová práce liší od velmi 

podobně zaměřených projektů, jejichž výsledky již byly publikovány (Fuchs et al 2012, 2014 a 

Bhatacharryya et al 2013 a 2014). 

 

Je Seznam použité literatury úplný a jsou všechny citace v textu i v seznamu uvedeny správným 

způsobem? 

Seznam je zpracován pečlivě a v jednotném formátu, zahrnuje citace od roku 1922 do r. 2014, celkem 

97 odkazů.. 

Jaká je celková úroveň práce po jazykové a stylistické stránce (celková srozumitelnost a čtivost, 

kvalita jazyka a gramatická správnost, (ne)přítomnost laboratorní hantýrky, překlepů a typografických 

nedostatků)? 

 

Eliška Škaloudová patří mezi studenty s velmi dobrou znalostí českého jazyka a se schopností 

informace logicky propojit. V její práci jsem objevila minimum překlepů a jen několik prohřešků proti 

odbornému stylu. Grafická úroveň práce, zejména organizace tabulek a schemat křížení, je na vysoké 

úrovni. 

Mezi typické prohřešky patří nepovolené zkracování dlouhých formulací, např. „Opakovaným zpětným 

křížením této alely na kmen PWD“ (str. 32). nebo na str. 49: „K dispozici byly dva poddruhy Mmm a 

dva typy nulových mutací genu Prdm9.“ Další příklady jsou na str. 52. 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Diplomová práce Elišky Škaloudové má velmi zajímavé téma, kombinuje klasické metody fenotypizace 

s moderními metodami mapování QTL. Využívá modelový systém hybridní sterility myší a metodické 

přístupy, které jsou na pracovišti prof. Forejta a ing. Trachtulce velmi dobře zavedené. Autorce se 

podařilo na novém souboru křížení, zahrnujícím jedince s delecí genu Prdm9 potvrdit přítomnost lokusů 

na chromozómu X, které ovlivňují rozsah sterility samců s delecí obou alel Prdm9.  

Diplomová práce je napsána pečlivě, s výjimkou některých příliš zkrácených formulací a chyb v úvodní 

kapitole Přehledu literatury. 

Eliška Škaloudová předložila kvalitní diplomovou práci se zajímavými výsledky, které v diskusi dobře 

rozebrala. Doporučuji proto její práci k obhajobě. 

 

Další otázky, připomínky a výhrady k práci:  

1. Žádám autorku, aby k diplomové práci přiložila opravy chyb, uvedených v kapitole 2.1.1., t.j.  

chybou jsou tetraploidní primární spermatocyty a redukce počtu chromozomů ve 2. fázi 

meiotického dělení) (str. 11 a 12 v DP). Dále pak, dělení má 4 hlavní fáze, nikoliv 5. 

2. Pokud se rozložení rekombinačních hotspotů u F1 hybridů neshoduje s rodiči, v jakém vztahu 

k rodičům je?(str. 18) 

3. Pří přípravě kmenů s nefunkční alelou Prdm9 uvádíte, že byly připraveny delecí prvních 5 exonů 

nebo zlomem a následnou posunovou mutací v 9. exonu. Kolik exonů má tedy Prdm9? Tento 

údaj v DP chybí. 

4. Jak jste hodnotila shodu rozdělení daného fenotypu s normálním rozdělením? 

5. Při identifikaci QTL je důležitá statistická analýza. Ve Vašich grafech uvádíte 3 druhy prahové 
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hodnoty LOD score: sugestivní, skoro signifikantní a signifikantní. Je to běžný přístup? (str. 60) 

6. Proč jste v další analýze pomocí mikrosatelitních polymorfismů hledali QTL i na 

chromozomech 2, 3 a 13, přestože z výsledků celogenomového sekvenování se tyto 

chromozomy nejeví jako pozitivní? Lze z grafů odečíst statistickou průkaznost korelace 

fenotypu a genotypu? 

7. Co je intersubspecifická generace? – str.69( pozn. 51) 

8. V Diskusi se zmiňujete o pozitivním vlivu mnohonásobného zpětného křížení na zpřesnění 

polohy QTL, pokud je dodržen dostatečný rozsah potomstva. Byl tento předpoklad dodržen ve 

Vašem projektu? 

9. Pokusili jste se hledat v oblastech nových QTL lokusů geny podezřelé z ovlivňování fenotypu 

samců s delecí Prdm9? 

 

Připomínky: 

10. V kapitole 2.1.2. je podle mého názoru poněkud zmateně vysvětlen vztah mezi segmenty 

kanálků a stádii spermatogeneze, rovněž obr. 1 má nepřehlednou legendu. Vzhledem k významu 

tohoto obrázku pro hodnocení stádií spermatogeneze v rámci řešení projektu, volila bych 

obrázek s vyšší kvalitou a věnovala bych mu více prostoru. 

11. V kapitole 2.1.3. bych doporučila citace uvedené na str. 14 rozdělit podle obsahu – není zde 

možné určit zdroj informací poskytnutých v předchozím, rozsáhlém odstavci. 

12. V kapitole 5.2. chybí typ nukleázy použité k zavedení zlomu do genu Prdm9. 

13. V kapitole 5.6. při popisu PCR je několik neobvyklých bodů, které nejsou vysvětleny, např. proč 

používáte 3 primery, proč testujete vliv KCl a (NH4)2 SO4? 

14. Pojmy váha těla nebo varlat by měly být nahrazeny hmotností (str. 37, Výsledky, Seznam 

zkratek). 

15. Grafy na str. 46 a 47 mají nečitelné popisy os, podobně jsou nečitelné genotypy na obr. 20, str. 

58.  

 

Návrh klasifikace:  

Výborně  Velmi dobře  Dobře  Nevyhověl(a)  

 

 

V ..............Praze ....... dne 14.5. 2015.............................. 

 

                                                                                                .................................................................. 

                                                                                                                      (podpis oponenta) 

 


