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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce mělo být "shrnout poznatky o asymetrické segregaci buněčných 
determinantů u embryí živočichů, kteří se vyvíjejí regulačně", píše sama 
autorka v Úvodu. Toto přání však zcela naplněno není - autorka nás spíše 
informuje pouze o situaci u myši a drápatky; následně provádí srovnání s C. 
elegans. Tedy následovně - vlastní text práce totiž autorka poměrně 
kuriózně začíná popisem situace u háďátka a aniž by příliš specifikovala, co 
je typické pro tzv. mozaikový vývoj, ihned následuje (detailní) vývoj žáby a 
finálně pak specifikace myši. Takto úzkým srovnáním vysoce odvozených 
typů vývoje si lze jen těžko udělat přesnější obrázek o tom, které 
determinanty vývoje jsou sdíleny mezi myší a žábou a které naopak 
specifické pro háďátko.  
Autorka tedy spíše rešeršuje vybrané, přestože veskrze zajímavé, avšak 
dosti detailní články na uvedené téma, nenachází však již dost síly, času či 
zkušenosti probadané shrnout, tedy od pojmenování detailů dojít až k 
charakterizaci a inventarizaci oněch poznatků. 
Struktura (členění) práce:  
Struktura práce není nejvhodnější, no uznejte sami: "Úvod" následuje "C. 
elegans", ihned sledována kapitolou "Obojživelníci", pak "Ustanovení linie 
vnitřní buněčné masy a trofoektodermu v rámci myšího zárodku" 
následováno "Závěrem". Toť skoky přímo trans-oceánské, přes stovky 
miliónů let, které nesledují (příliš) stejné a nedovolují uvidět ve vysoce 
odvozených patrnostech vývoje to původní, stejné a pátrat po cestách, 
kterými k těmto odvozením došlo.  
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně 
citovány? Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních 
zdrojů? 
Literární zdroje jsou početné (cca 50 ks); správně použité, ve vlastním 
seznamu literatury však autorka používá u citací navíc (a myslím lehce 
zbytečně) tzv. "doi", které však/žel následně nestandardně neužívá u všech 
citací. 
Autorka je zjevně schopna čerpat informace z poměrně specializovaných 
článků (-Cell či Development) a správně rozklíčovat molekulární či buněčné 
detaily vývojových signalizací.  
Zdá se mi však, že úplně chybějí články srovnávající studovaná jsoucna 
mezidruhově, dokonce snad není citován ani článek opravdu srovnávající 
studované mezi zmiňovanými "modelovymi" druhy, což nakonec vyúsťuje v 
zjednodušená tvrzení.  
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
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Formálně snad vše v pořádku: práce je však poměrně krátká (17 stran 
vlastního textu), také jistě nebylo nutné tuto tisknout jednostranně (opravdu 
blbý zvyk) a obrázky jsou lehce "rozpixlované".  
Jazyková úroveň je však dobrá, autorka dokáže studované jednotlivosti 
poměrně bezrozporně popsat, přes typické nadpoužívání žargonu moderní 
vývojové biologie je text vlastně čtivý a v detailech i zajímavý. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka pročetla nemalé množství vysoce odborných a ne zrovna lehce-
čtivých článků, které dokázala směle převyprávět, takže mám nakonec po 
prvotním (spíše dosti nepřejícném) kroutění hlavou pocit, že autorka tématu 
rozumí a že je tudíž dobře připravena na další práci.  
Práce je však "jen" rešeršní a žel-bohu nikoliv alespoň trochu typu review; 
tedy autorka příliš nenaznačuje, co je více a co méně důležité neřku-li 
zajímavé; o tom, na které facie problému by bylo lze optimálně zaměřit svůj 
další zájem se také nic nedovíme.  
Nezdá se mi, že by Závěr vycházel z "dostupné literatury"; anglický abstrakt 
je (pouze) poměrně toporným překladem ne-příliš šťastného českého 
abstraktu; úvod i závěr jsou lehce zjednodušené a toporné.  
Vlastní text předložené práce je však rozumný, vědecký, občas i zajímavý; 
jednotlivosti jsou dobře popsané a autorka jim zřetelně rozumí.  
Tož tak... 
 
Otázky a připomínky oponenta: 
Další připomínky si již nedovolím a otázky z důvodu po hříchu pozdě 
dodaného posudku také ne; v plénu by však bylo vkusné cvičně 
prodiskutovat kupř. definice tzv. mozaikového vs. regulačního vývoje, které, 
myslím v práci nejsou dočista přesné. 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 

 
 
 

 


