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Charakterizace kandidátních genů hybridní sterility Hstx1 a Hstx2 

Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

Pro ověření funkce genu Fmr1nb v hybridní sterilitě byly stanoveny dva hlavní cíle: 

1. Určit vliv genu Fmr1nb na průběh samčí meiózy a spermiogeneze pomocí myších 

linií B6.Fmr1nbdel nesoucích deleční mutanty genu Fmr1nb. 

2. Určit vliv genu Fmr1nb ve spermatogenezi u hybridních samců (B6.Fmr1nbdel x 

PWD)F1 pomocí delečních mutantů genu Fmr1nb. 

Literární přehled měl za úkol shrnout teoretické základy fenoménu hybridní sterility u 

různých organismů. Zvlášť se měl zaměřit na současný stav poznání hybridní sterility u myší. 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

Lenka Kašíková nastudovala velké množství původních vědeckých prací a přehledných 

článků. Díky tomu se v oboru dobře zorientovala a sepsala, podle mého názoru, podrobnou, 

srozumitelnou a výstižnou rešerši současného stavu poznání jevu hybridní sterility. 

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

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 

Lenka Kašíková se naučila v naší laboratoři řadu metod, které si rychle osvojila. Především 

musím ocenit její přístup k vyhodnocování výsledků imunocytochemické a histologické 

analýzy, které byly důležitou a obtížnou součástí post-experimentální práce. Zde od začátku 

prokázala systematický přístup a preciznost. Zavedla a průběžně optimalizovala 

standardizovaný popis jednotlivých stadií, což byl důležitý předpoklad pro spolehlivé 

analýzy.  Lenku chci vyzdvihnout také za aktivní přístup k práci v laboratoři a za její vysoké 

pracovní nasazení. Prokazovala to pravidelnou a přesnou docházkou v průběhu univerzitních 

semestrů, ale navíc i v průběhu prázdnin.      

Přístup studenta při sepisování práce: 

Lenka Kašíková sepsala práci celkem velkého rozsahu, a to díky obsáhlému literárnímu 

úvodu tak i velkému množství prezentovaných výsledků.  Sepisování práce začala 

s předstihem a jednotlivé části jsem proto mohl průběžně kontrolovat. To mi umožnilo 

přečíst jednotlivé části práce postupně, dát podněty pro případné změny a sporné body jsme 

mohli diskutovat. S finální verzí práce jsem velmi spokojen. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Bylo prokázáno, že gen Fmr1nb ovlivňuje spermiogenezi u homozygotních myší. Role genu 

Fmr1nb na samčí meiotickou profázi I byla testována u hybridů (B6.Fmr1nbdel x PWD)F1, 

avšak nebyl pozorován odlišný průběh profáze u samců nesoucích jednotlivé delece. 

Gen Fmr1nb je důležitý pro spermiogenezi a je zřejmě shodný s Hstx1. 

Cíle práce byly splněny. 

Diplomovou práci hodnotím jako výbornou. 
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