
Oponentský posudek na diplomovou práci Lucie Novotné: „Teplotně závislá antimikrobiální 
aktivita bílkových proteinů u prekociálních a altriciálních druhů ptáků“. 
 
Práce je založena na promyšleném experimentu a velkém datovém vzorku. Má obvyklé členění a je 
psána výstižně a logicky. Patrný je dobrý literární přehled autorky, seznam literatury přesahuje 100 
položek.  Cíle práce a pracovní hypotézy jsou jasně stanoveny, výsledky řádně statisticky zpracovány 
a poté adekvátně diskutovány a zařazeny do širšího kontextu.  
 
Dané téma je v současnosti moderní a živě řešené, což zaručuje atraktivitu získaných výsledků pro 
příslušné odborníky. To však za předpokladu pozdější publikace výsledků, kterou bych doporučoval, 
protože práce splňuje podle mého názoru nejenom kritéria kladená na diplomové práce, ale i ta 
potřebná pro publikaci ve vědeckém časopise. 
 
Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „A“. 
 
Přesto níže uvádím několik připomínek které by měly sloužit spíše pro zamyšlení nad tématem a další 
prací. 
 
str. 10: správná citace je: Bonisoli-Alquati et al. 2010. Podobné pozapomenutí na zbytek autorského 
kolektivu se objevuje i v dalších citacích. 
 
str. 12: Velikost vejce je podle recentní meta-analýzy pro fitness altriciálních mláďat stejně důležitá 
jako u těch prekociálních (Krist 2011). 
 
str. 13: Není jasné, jakým způsobem bylo vybráno 10 druhů do Tabulky 1, která má demonstrovat 
řádově vyšší koncentraci lysozymu v bílcích prekociálních druhů.  Jen Saino et al. (2007) uvádějí 
podobná data pro 85 druhů. Mezi altriciálními druhy, které autorka v Tabulce 1 neuvádí, jsem si 
povšiml vysokých hodnot u konipase bílého (2461 µg/ml) nebo snovače žlutého (5096 µg/ml). Navíc 
velikosti vzorků jsou velmi malé, např. pro modelový druh, kura domácího, s nejvyšší hodnotou (8719 
µg/ml ) to byla jen 4 vejce. Proč tedy nebyly spíše prezentovány (vážené) průměry pro tyto dvě 
vývojové kategorie ptáků?  
 
str. 24: Kalibrační křivka pro stanovení koncentrace lysozymu mohla být v práci znázorněna. 
 
str. 27: Není jasné, kde byly příslušné látky do vajec vpichovány. Tupý, ostrý pól, strana, náhodně? 
 
str. 28: „Antimikrobiální potenciál bílku byl testován metodou difúze v agaru (agar diffusion well), 
která se běžně využívá ke zjišťování antimikrobiálních účinků přírodních látek, především antibiotik“. 
Ačkoliv se metoda používala právě i pro stanovení aktivity lysozymu, nemá zde nějaké limity pro 
interpretaci výsledků? Například velké molekuly proteinů mohou agarem difundovat méně než 
antibiotika a jejich koncentrace v agaru i blízko jamky tak může být mnohem nižší než ve vlastním 
bílku. A to včetně bílků, do kterých samice deponovaly těchto molekul nejméně. Pozorované rozdíly 
mezi aktivitou jednotlivých bílků by tak mohly být do značné míry irelevantní. 
 



str. 32: Autorka nikde neuvádí jednotky, v jakých měřila objem vejce, takže není jasné, co parametr 
(estimate) pro tento faktor, uvedený např. v Tabulce 6, vlastně znamená. 
 
str. 33 a dále: Na obr. 6 je asi špatná škála na ose y, která udává velikost plochy zbavené baktérií. 
Hodnoty kolem 1 mm2 jsou velmi malé, buď se jedná o omyl, čemuž by nasvědčovaly i velké plochy 
patrné na fotografiích v přílohách, nebo je metoda velmi nepřesná. Tato škála je zachycena na všech 
grafech, s výjimkou obr. 15, kde se ale naopak objevují hodnoty příliš vysoké, které by odpovídaly 
průměru zóny cca 10 cm. 
 
Str. 33, obr. 7: Co znamenají hodnoty na ose x? Rozdíly průměrů z obrázku 6? Nutno uvádět.  
 
str. 40-41, Tabulky 9 a 10: Proč zde není uveden intercept? 
 
str. 48 a 15: Máte nějaké vysvětlení, proč se lišilo pH a následně i antimikrobiální potenciál fertilních 
a sterilních vajec? Z textu uvedeného na straně 15 se zdá, že uvažujete hlavně o roli metabolismu 
embrya. Není také možné, že samice deponují různé množství proteinů v závislosti na tom, zda před 
kladením kopulovaly? 
 
Tabulky v přílohách: Co znamená zkratka Sum.Sq.? Sumu čtverců? Ty se většinou neuvádějí a když, 
tak by to měly být kladné hodnoty. 
 
 
V Olomouci, dne 7. 9. 2015 
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