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 Oponentský posudek diplomové práce Bc. Lucie Obstové    
 
 

Diplomová práce Bc. Lucie Obstové „Role kaudálního orgánu v chemické komunikaci 

myšic rodu Apodemus“ byla vypracována na katedře zoologie PřF UK. Školitelem byl doc. 

Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. Text je psán česky, celkový rozsah práce je 53 stran bez příloh. 

Experimentálním těžištěm práce je transkriptomická a částečná proteomická 

analýza kaudálního orgánu myšice.    

Teoretický úvod práce je dostatečný a zahrnuje stručně podanou problematiku 

chemické komunikace živočichů z hlediska etologie, a částečně se zabývá i jejími 

anatomickými a chemickými aspekty. Úvod adekvátně cituje původní práce. Úvodu lze 

vyčíst drobné a nepříliš početné formální nebo obsahové nedostatky, příkladem může být 

nepopsaný a nepříliš názorný obrázek 3. Puntičkářský kritik nalezne i jednu hrubou 

gramatickou chybu (strana 15).   

Metody jsou popsány dostatečně, kromě některých výjimek, jako je například popis 

tvorby cDNA knihovny, který se prakticky omezuje na odkazy na firemní web a protokoly. 

Kritizovat lze i neuvedení typu rotorů a otáček a/nebo hodnoty relativního odstředivého 

zrychlení při centifugaci (strana 28) či nedostatečný popis metody štěpení trypsinem v gelu 

(strana 29). 

Výsledky a interpretace: 

Trankriptomickou analýzou (zřejmě první analýzou svého druhu) bylo identifikováno 

přes 8000 aktivně přepisovaných genů. Částečná proteomická analýza cílená na malé 

bílkoviny (v rozmezí 14-18 kDa) poskytla identifikaci několika různých proteinů včetně 

molekul patřících mezi lipokaliny, tedy proteiny s potenciálem podílet se na chemické 

komunikaci, podobně jako MUPy (major urinary proteins) u myši. Práce přináší unikátní 

informace o téměř neznámém orgánu a má tedy nezpochybnitelnou hodnotu i přes 

určité nedostatky v jejich prezentaci. Těmito nedostatky trpí především část textu 

prezentující a interpretující výsledky proteomické analýzy. Publikace dat zahrnujících 

identifikaci bílkovin pomocí hmotnostní spektrometrie má totiž svoje pravidla a na ty nelze 

rezignovat ani v práci primárně zoologické. 
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1) Při identifikaci proteinů  hmotnostní spektrometrií je nezbytné uvádět identifikační 

skóre, které odráží důvěryhodnost správné identifikace. Stejně tak je pravidlem 

uvádět identifikační číslo proteinu (accession number, entry). Obojí v práci bohužel 

chybí. 

2) V práci nejsou uvedeny (ani formou tabulky či seznamu) všechny proteiny 

identifikované ve vzorcích sekretu kaudálního orgánu.    

3) Chybí i údaje o plochách píků peptidů nesoucí určitou formu semi-kvantitativní 

informace. Jejich absence je zarážející zvláště s ohledem na to, že o relativní 

abundanci proteinů v analyzovaných vzorcích autorka v diskuzi hovoří.   

4) Naprosto nepochopitelná se musí čtenáři jevit nesprávná a zavádějící formulace 

„identifikované proteiny vytvářejí klastr“. 

 

Velmi bych se přimlouval za dodržování správného českého názvosloví. Keton 

bodies jsou ketolátky a nikoli „ketonová tělíska“.  

 

  Předložená práce splňuje parametry očekávané od diplomové práce 

nezbytné k udělení magisterského titulu. Experimentální výsledky nemalého objemu 

přinášejí cenné a nové informace a byly získány pomocí moderních metod, z části 

běžně používaných, z části vyvinutých či modifikovaných výzkumným týmem. Práce 

je logicky dobře uspořádána a přes výše uvedené nedostatky dokladuje 

připravenost kandidátky pro vědeckou práci a demonstruje její schopnost 

pohybovat se na tenkém ledě mezioborových studií. Práci proto doporučuji 

k obhajobě.   

 

Rád bych kandidátce položil několik dotazů, které by mohly projasnit některé 

technické detaily či nejasnosti:   

 

1) Ke vzorku sekretu z kaudálního orgánu jste přidávala destilovanou vodu a takto 

vzniklou suspenzi jste centrifugovala a dále analyzovala jen supernatant. Není 

možné, že tak došlo ke ztrátě některých proteinů, včetně těch, které vás zajímaly? 

2) V metodách uvádíte, že jste „pracovní plochu a nástroje sterilizovala RNase 

Zapem“. Je to opravdu proces sterilizace? 

3) Nanáška proteinových vzorků sekretu kaudálního orgánu na elektroforézu  byla 

(podle obrázku barveného gelu) nestejná, místy dokonce několikanásobně odlišná. 

Přetížení gelu zabránilo dostatečné separaci při elektroforéze. Proč jste 
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nestanovovala celkovou koncentraci bílkovin ve vzorcích před elektroforetickou 

separací? 

4) Zkoušeli jste porovnávat expresní mRNA profil získaný z kaudálního orgánu s jiným 

profilem „podobných“ buněk (sebocyty, adipocyty…)? 

5) Na závěr otázka spíše filozofická, pro poučení oponenta: V literárním úvodu 

používáte formulaci „zneužití účinku feromonů“ (např. na straně 12) živočichy a 

rostlinami. Jazykově to implikuje úmyslnou činnost. To je pro mne trochu zarážející, 

přinejmenším ve spojení s rostlinami. Je to současný pohled etologie, 

antropomorfní pohled autorky nebo drobná jazyková neobratnost?   

 

 

 

V Praze dne 3. září. 2014 

 

doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D. 

 

 
Ústav patologické fyziologie 1. LF UK 
jpetr@lf1.cuni.cz 
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