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Cíle práce 

Cílem předkládané práce bylo jednak zjistit, zda ovlivní delece genu Fmr1nb v oblasti start 

kodonu ATG průběh samčí meiózy a spermiogeneze. Dále měla autorka za úkol zjistit vliv 

delece genu Fmr1nb na průběh samčí meiózy a spermiogeneze u hybridních samců  

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO    

Rozsah práce (počet stran): 111 stran 

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 literárních zdrojů?   ANO     

   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO (95)   

 

Materiál a metody: 

    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO     

    Kolik metod bylo použito? 

Studentka použila velké množství metod, které se týkaly práce se zvířaty, použito bylo 

mnoho histologických, mikroskopických technik a technik práce s DNA a RNA (izolace, 

různé varianty PCR, elektroforéza, sekvenace, predikce transmembránových domén 

proteinu...). Výsledky byly statisticky zhodnoceny. 

    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO     

Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO     

    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO       

    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?    ANO     

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Předložená práce má velmi vysokou formální úroveň, obrazová dokumentace i grafika jsou 

velmi kvalitní a přehledné, s vysokou vypovídací hodnotou. Trochu autorka místy bojuje 

s českým jazykem, ale stylisticky je práce čtivá a přehledná. 



Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Studentka zpracovala velmi kvalitní práci, při které se naučila velké množství metod, 

zpracovala kvalitní přehled literatury, svoje výsledky kriticky hodnotila a porovnávala 

s literárními zdroji. V problematice se podle předložené práce dobře orientuje, a proto ráda 

doporučuji tuto práci k obhajobě s výborným hodnocením. 
 
 

 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

Napřed pár formálních připomínek: 

 

- pozor na překlepy a pravopisné chyby ( např. byly přiloženy krycí skla, akt paření samice..) 

- drozofila není český název, správně je octomilka 

- při psaní názvu poddruhu je třeba poprvé napsat celý název 

- pokud zvolíme moderní verzi češtiny, je třeba dodržovat v celém textu a ne pokaždé jinak 

(mechanizmus x mechanismus) 

- v seznamu zkratek chybí RT-PCR - reverzní transkripce spojena s PCR 

- pozor na nepřesnosti (Gen Fmr1nb je genem nebo proteinem, který...) 

- odkaz na tab.4 - str. 50 - mají být uvedeny primery, je seznam protilátek 

- graf č. 13 není avizován v textu 

- u obr. 12 chybí legenda k dvěma posledním sloupcům, u obr. 13 legenda k žlutému sloupci 

  

 

Otázky oponenta: 

 

- V práci píšete, že se statistikou Vám pomáhal Dr. Gergelits. Jak tato spolupráce vypadala? 

 

- V diskuzi sama upozorňujete, že v některých testovaných skupinách bylo málo jedinců. Je 

možné jich získat větší množství? Nepodepsal se tento fakt příliš na výsledcích? 

 

- Jelikož každé varle od jednoho samce zpracováváte jinak, poznali byste, kdyby se od sebe 

lišila? Ovlivnilo by to potom Vaše výsledky? 
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