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Název práce:  
Průtoková cytometrie a její využití ke studiu hmyzu 
Flow cytometry and its use for study of insects 
 

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

 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem předkládané bakalářská práce je vytvořit přehled dosavadních poznatků o 
hmyzu získaných pomocí metody průtokové cytometrie a shrnout možnosti 
propojení výstupů této metody s daty získanými pomocí dalších metod.  
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je velmi detailně členěna. Na začátku je komplexně představena metodika 
průtokové cytometrie. Dále jsou představeny různé další možnosti využití průtokové 
cytometrie při výzkumu hmyzu. Následuje část, kde jsou orientačně shrnuty výsledky 
dosavadních cytometrických výzkumů obsahů jaderné DNA napříč všemi hmyzími 
řády. Nakonec jsou nastíněny práce, které prezentují rozmanité korelace obsahu 
jaderné DNA s dalšími sledovanými znaky u různých skupin hmyzu.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Bylo čerpáno z velkého množství celkem 94 vhodně zvolených odborných publikací. 
Literatura je v textu i závěrečném přehledu citována správně a jednotným formátem. 
 

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): 
Předkládaná bakalářská práce je na dobré jazykové úrovni, místy možná mírně 
familiérní, ale vše přispívá k dobré čtivosti textu. Zejména bych chtěl vyzdvihnout 
vítanou absenci gramatických chyb. Překlepy se vyskytují jen velmi vzácně. Na 
několika místech informace není zcela zasazena do kontextu a vznáší se ve 
významovém vzduchoprázdnu. Abstrakt a klíčová slova se v angličtině a češtině 
mírně liší. V kapitole 4.1.1.2 "Hemimetabola" mi až příliš často chybí číselné 
vyjádření velikosti obsahu DNA zmiňovaných taxonů. První část práce mi přijde 
konzistentnější a lépe na sebe části navazují. Ve druhé polovině od kapitoly 4 jsou 
informace a kapitoly někdy až moc telegrafické a celková hodnota takovýchto 
sdělení je bohužel zbytečně snížena.  
Celá práce obsahuje dva převzaté histogramy, z čehož je Obrázek 2 v textu citován 
pravděpodobně mimo kontext odstavce. Obrázků by mohlo být třeba i více. 
Postrádám alespoň nějakou malou souhrnnou tabulku, např. s orientačními obsahy 
jaderné DNA jednotlivých hmyzích řádů. Tyto nedostatky jsou však jen 
kosmetického charakteru a škádlí můj perfekcionalismus. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cílů práce byly rozhodně dosaženo a bakalářská práce Magdaleny Stuchlíkové 
splňuje kritéria pro úspěšné obhájení. Tématem se zabývá do šířky, kvalitně 
zpracovává velké množství odborné cytometrické literatury a tím poskytuje dobrý 
náhled do různých aplikací průtokové cytometrie při výzkumu hmyzu. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
   1) Měl jsem za to, že různě fixované hmyzí vzorky není možné na průtokovém 
cytometru analyzovat. Nicméně v předkládané bakalářské práci jsou popsány 
možnosti fixování vzorků a souhlasí s citovanou literaturou. Dále je však v textu 
uvedeno, že materiál musí být uchován v dobrém stavu, což ztěžuje práci v terénu. 
Pokud je možné vzorek fixovat, tak by to problém být neměl. Prosím o vysvětlení.  
   2) V textu je zmíněno použití určitých částí těla/tkání pro zjištění obsahu jaderné 
DNA jako je hlava, nervová tkáň, celý jedinec či jen spermie nebo tukové těleso. 
Myslíte, že by bylo možné použít i jiné části těla/tkáně? Mělo by to nějaký význam? 
   3) S předešlou otázkou je částečně spojena i další otázka. Co si myslíte o velikosti 
genomu vyjádřené pomocí C-hodnoty. Je to vůbec u hmyzu a asi i živočichů obecně 
vhodné? 
   4) Obvykle se rostliny měří s rostlinným standardem a živočichové s živočišným. 
Bylo by možné měřit živočišný vzorek vůči rostlinnému standardu? Bylo to někdy 
použito? 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 

 Posudek, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 
externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo doručte do 
místnosti 241 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den 
obhajoby. 
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