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Práce L. Obstové měla jednoduché zadání: na základě detailní analýzy 
transkriptomu a proteomu kaudálního orgánu myšice lesní (Apodemus 
flaicollis) naznačit funkci tohoto dosud málo probádaného orgánu a jeho 
případnou roli v chemické komunikaci. Lucie aplikovala relevantní 
bioinformatické nástroje pro rekonstrukci metabolických drah z 454 
sekvenačních a zároveň i z proeomických dat. Nejvýznamnější dráhy resp. 
geny pak podrobila analýze qPCR, aby tak ověřila správnost dat získaných 
z počtu čtení jednotlivých transkriptů. Musí se uznat, že Lucie zvládla bez 
problémů všechny laboratorní postupy a pochopila i konceptuální rámec 
založený na získávání dat různými genetickými přístupy.  Celá práce byla 
vypracována dle zadání a obsahuje velké množství informací, které zatím 
odpočívají v datových discích s možností dalšího detailnějšího zpracování. 
Obhajovaná diplomová práce je spíše reprezentací špičky ledovce, nicméně 
celkem jednoznačně ukazuje, že klíčovými hráči ve fyziologii kaudálního 
orgánu jsou mastné kyseliny, kalyciny a lipokaliny, účastnící se transportu a 
regulace mastných kyselin. Byla tím vyvrácena nulová hypotéza, že stejně jako 
u myší jsou nositelem chemického signálu lipokaliny z klastru hlavních 
močových proteinů přenášejících feromony. Toto je prioritní nález, který dosud 
nebyl nikde a nikým publikován. Čili, máme proteinové složení sekretu 
kaudálního orgánu a nyní už zbývá jen zjistit, zda tento sekret slouží 
k chemické komunikaci a to nejlépe etologicky. 
 
Struktura či forma práce je naprosto standardní a obsahuje 47 stran textu včetně 
obrázků a šesti stran literatury a obsahuje všechny nezbytné kapitoly a 
podkapitoly. Bohužel jsem neměl možnost zasáhnout do kompletace finální 
verze, takže v práci zůstala celá řada formálních nedopatření. Angl. abstrakt je 
psán francouzskou angličtinou s chaoticky používanými určitými členy a 
anglické popisky jsou i součástí některých obrázků a textu, některé neobratné 
formulace.... atd. Fenomén horké jehly byl opět potvrzen. 
 
I přes uvedené výtky považuji diplomovou práci za velmi zdařilou. Na katedře 
zoologie se jedná o první práci kombinující highthroughput data ze 454 
sekvenování a z analýzy proteomu. Všechna zvířata si studentka nachytala, 
identifikovala a odebrala vzorky v rámci společných pitev získaných jedinců. 
Přestože je text spíše kratší, je výstižný, kulminuje v kvalitní diskuzi a 
zaměřuje se na nejdůležitější výsledky.  
 
Diplomovou práci Lucie Obstové doporučuji k obhajobě. 
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