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Posudek školitele na diplomovou práci Lucie Buchtové „Příbuzenské vztahy a genový tok 

mezi plemeny kura domácího“ 

 

Lucie Buchtová je pečlivou a spořádanou studentkou a takovou je i její diplomová 

práce. Lucka do ní promítla celý svůj přístup ke studiu na naší fakultě – postupně, 

systematicky a včas vznikala přehledná práce, která v sobě shrnuje část výsledků mnohaletého 

snažení našeho týmu v oblasti výzkumu genetiky plemen kura domácího. Lucčiným úkolem 

bylo jednotlivosti propojit utříděným pohledem na příbuznost jednotlivých plemen slepic 

studovanou na úrovni neutrálně se vyvíjejících repetic - mikrosatelitů. Lucka se zadaného 

úkolu zhostila zodpovědně a výsledek odpovídá nadějným očekáváním.  

Jak už to bývá pro školitele zvykem, posouzení kvality práce rád přenechám oponentovi 

a místo toho shrnu okolnosti, za kterých práce vznikla. Anebo, lépe řečeno, popíšu Lucčin 

podíl a vyzdvihnu zásluhy těch, bez kterých by práce nikdy nevznikla. Lucčin podíl na práci 

je lví (je to taky konec konců její práce). Lucka prováděla molekulární analýzy mikrosatelitů 

v laboratoři, vyhodnocovala výsledky, propojovala výsledky do logických celků. Přesto by 

její práce nikdy nemohla ve své stávající podobě vzniknout bez maximálního úsilí konzultanta 

práce, Pavla Munclingera. Byl to právě on (pohříchu nikoliv já), kdo se studentkou prošel 

všechny metodologické aspekty analýzy mikrosatelitů a mou milou povinností pak už jen 

bylo radit při interpretačním propojování výsledků a sepisování rukopisu práce. Podobně 

významný byl i přínos dvou mých doktorandek – Adély Šmídové a Zuzany Bainové, které 

umožnily srovnání Lucčiných výsledků týkajících se neutrálních markerů se svými daty o 

variabilitě Toll-like receptorů. Lucčina diplomová práce je tak dle mého názoru pěknou 

ukázkou souhry výsledků několika dílčích projektů v rámci jednoho interpretačního rámce, 

kdy autorka dokázala pojmout a interpretačně spojit jinak roztříštěné a útržkovité poznatky do 

většího smysluplného celku.  

Není mou ambicí popisovat zde očividné formální náležitosti práce (počet stran, kapitol, 

atp.) a jelikož jinak nemám ze strany školitele příliš co práci vytknout, spokojím se 

s doporučením práce k obhajobě s navrženým celkovým hodnocením výborně. 

V Praze dne 28. srpna 2016,   

   

 

RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. 

Katedra zoologie, PřF UK 


