
Školitelský posudek na diplomovou práci Bc. Moniky Pokorné 

Název práce: Faktory ovlivňující depozici vybraných antimikrobiálních složek do 

jednotlivých struktur vejce 

 

Psát školitelský posudek s sebou nese kromě hodnocení samotné práce také hodnocení studenta či 

studentky. Já tímto hodnocením svůj posudek začnu, jelikož u Moniky to jinak udělat nelze. Monika 

se svou osobností totiž velmi vymyká standardům a celá spolupráce s ní pro mě za ta léta znamenala 

potácet se mezi totálním zmarem a deziluzí, následovanými však překvapivým přesvědčením mě o 

tom, že to až tak špatné nebude až po pro mě naprosto úžasný závěr v podobě této diplomové práce. 

Začátky spolupráce s Monikou bych mohla v podstatě sepsat do samostatného 100 stránkového díla 

„Dopisy školitelce z let 2013-2015“, které by zahrnovaly velmi vytříbeným a barvitým jazykem 

sepsaný soubor mailů, ve kterých Monika vysvětlovala, proč zrovna nemůže pracovat v laboratoři, či 

hledat publikace či vůbec pokračovat v čemkoliv. Naštěstí, díky mé trpělivosti a také postupnému 

odhalování opravdové, do té doby kryptické osobnosti Moniky, jsem pochopila já i ona, že vše dobře 

dopadne a tato diplomová práce je toho důkazem.  

Pokud budu hodnotit samotnou práci a téma, cíle nebyly až tak snadno splnitelné. Rozhodly jsme se 

totiž vztah mezi antimikrobiálním potenciálem povrchových a vnitřních struktur vejce studovat u 

různých plemen kura domácího, které vynikají různě zbarvenou skořápkou a měřit velmi podrobně 

veškeré proměnné často i netriviálními technikami. V tomto ohledu patří Monice velký obdiv za 

trpělivost, s jakou dokázala, nejprve ve spolupráci se Zuzkou Bainovou a Anežkou Pojezdnou a pak už 

zcela samostatně obstarat velký počet experimentálních vajec, extrahovat z nich složitě 

nejpovrchnější organickou kutikulární vrstvu, shromažďovat a separovat vzorky bílku, poté všechny 

tyto části vejce analyzovat na vybrané antimikrobiální proteiny a mimoto připravovat vzorky na 

servisní zpracování koncentrací pigmentů protoporfyrinu a biliverdinu a hormonů v bílcích, které 

zahrnovaly lyofilizace, dialýzu apod. Nemusím podotýkat, že časově byly tyto analýzy až nelidsky 

náročné, nepočítaje různé pre-analýzy, které Monika prováděla, abychom ověřily správnost a 

opakovatelnost našich veškerých měření. Mnozí kolegové určitě mohou potvrdit, že Moniku často 

vídaly i v pozdních nočních hodinách pod digestoří či různě se potulující mezi laboratořemi, což ale 

nesouviselo s tím, že by Monika nějak nestíhala či narychlo dodělávala výsledky, prostě toho bylo jen 

moc. Abych ale jen nechválila, jediný nedostatek v diplomové práci spatřuji v místy ne příliš dotažené 

diskuzi, což ale často souviselo s tím, že velká část výsledků je zcela nová a často je nebylo s čím 

porovnat, jelikož publikace na toto téma prostě neexistují. Přesto bych v některých částech diskuze 

uvítala větší vhled a věcnost.  



Přesto diplomovou práci Moniky a její hlavní výsledky, které jsou bezesporu nové a zásadní 

pro hlubší studium této problematiky u volně žijících druhů ptáků, hodnotím více než pozitivně a 

práci plně doporučuji k obhajobě. 

 

Ve Studenci 30. 5. 2016  
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