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 Mapování genů ovlivňujících poddruhově specifické funkce meiotického genu Prdm9 

Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

       Genotypizace Prdm9 alel potomků křížení (B6-Prdm9+/- x PWK)F2 a (B6-Prdm9+/- x 

PWD)F2, stanovení reprodukčních fenotypů u Prdm9-/- potomků-samců, genotypizace, a 

následné mapování reprodukčních parametrů. Potvrzení kandidátní oblasti/í pomocí 

(sub)konsomických kmenů. Cílem literární části byl přehled spermatogeneze, meiózy a 

známých funkcí genu Prdm9 nezbytný k pochopení cílů, hodnocení a diskuzi výsledků 

práce. 
 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

    Bc. Eliška Škaloudová prokázala schopnost samostatně studovat a zpracovávat vědeckou 

literaturu, cituje i relevantní recentní publikaci (Sun et al 2015). Popsala kompletně všechna 

fakta důležitá pro pochopení práce a pro diskuzi výsledků. 
 

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 

         Studentka získala výsledky a sepsala svou diplomovou práci na Ústavu molekulární 

genetiky AVČR v Praze-Krči v době od jara 2013 do dubna 2015. Pracovala samostatně a 

aktivně řešila technické problémy. Protože ogenotypovala několik tisíc myší a vypitvala 

jich mnoho stovek (nejen myši zahrnuté v diplomové práci), byla nutná systematičnost 

práce i docházky. Naučila se i další metody (např. imunohistochemie varlat), které do 

diplomové práce nakonec nebyly zahrnuty kvůli snaze o tematickou ucelenost.  
 

Přístup studenta při sepisování práce: 

   Eliška Škaloudová sepsala svoji diplomovou práci samostatně; jako podklady jí 

posloužily úkoly od a diskuze se školitelem k jednotlivým částem práce.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

    Cíle práce považuji za zcela splněné; vzhledem k tomu, že fertilitu Prdm9-/- samců určuje 

několik lokusů, nedalo se v daném čase dosáhnout lepších výsledků. Bc. Eliška Škaloudová 

se výborně naučila samostatně zpracovávat literaturu a používat ji pro interpretaci vlastních 

výsledků, zvládla metody molekulární genetiky i základy statistiky včetně práce 

s tabulkovým procesorem. Aplikacemi těchto dovedností získala užitečná data; tento 

projekt bude součástí publikace, na níž bude E. Škaloudová autorem. Doporučuji přijetí 

předložené diplomové práce a udělení titulu magistr. 
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