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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

Kateřina Kuldanová začala pracovat na diplomové práci v době, kdy studovala zároveň 

bioinformatiku na jiné univerzitě. Rozhodli jsme se tedy využít jejích schopností a zároveň 

naplánovat práci tak, aby téma bylo zvládnutelné i s omezenými časovými možnostmi. 

Protože se v našem týmu dlouhodobě zabýváme evolucí pohlavních chromosomů, i nově 

zadané téma se zaměřuje na tuto oblast výzkumu. Zaujala nás představa, že se pohlavní 

chromosomy nevyvíjejí stejnou evoluční rychlostí, jako autosomy a chtěli jsme spolu 

s Kateřinou tuto představu testovat. Nejprve začala Kateřina pracovat na v současnosti 

nejlépe popsaném modelovém druhu ještěrů, kterým je Anolis carolinensis. Protože má mezi 

ještěry nejlépe osekvenovaný genom, chtěli jsme, aby Kateřina otestovala, zda je u něj 

přítomen efekt rychlejšího X. Jak už se tak občas stává, v průběhu práce, vyšla publikace, 

která se přesně tomuto testu věnuje. Přešli jsme tedy na jiný druh ještěra – Takydromus 

sexlineatus z čeledi Lacertidae, který má na rozdíl od anolise samičí heterogamii a pro který 

jsme měli osekvenovaný transkriptom a identifikované geny na pohlavních chromosomech a 

autozomech. Zároveň jsme si začali čím dál více uvědomovat, že běžný test efektu 

rychlejšího X nebo Z není dostatečný a může v některých případech poskytovat zavádějící 

výsledky. Cílem diplomové práce Kateřiny Kuldanové tedy bylo shrnout veškeré poznatky o 

efektu rychlejšího X a Z a kriticky zhodnotit způsoby jeho testování. Dále měla Kateřina 

vytvořit model, jak tento efekt testovat lépe, a nakonec měla porovnat tradiční způsob 

testování a její novou metodu pro otestování efektu rychlejšího Z u druhu Takydromus 

sexlineatus. 

 

 

 

 

 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

Jako školitelka jsem byla nesmírně spokojená s tím, jakým způsobem pracovala Kateřina 

s literaturou. Samostatně si vyhledala řadu relevantních prací, přečetla je, a navíc nad nimi 

opravdu důsledně uvažovala. Přicházela s celou řadou zásadních zjištění a kritických 

komentářů a iniciovala tak důležité diskuze na zadané téma. 

 

 

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 

Přestože Kateřina nepracovala v laboratoři, její přístup k řešení diplomové práce byl velmi 

aktivní. Kateřina je velice samostatná, přemýšlivá a inovativní, což je dobrá kombinace 

k navrhování a hledání nových postupů. Protože já jsem jí s praktickou částí analýz moc 



nepomohla, Kateřina si musela všechno najít a naučit se samostatně. Využila také několika 

konzultací s odborníky, byla schopná si sama napsat některé programy, ale hlavně nad 

postupy opravdu důkladně a do hloubky přemýšlela a nebála se hledat nové cesty. Se mnou a 

s konzultantem Lukášem Kratochvílem měla pravidelné, velice podnětné diskuze, ze kterých 

se zrodila řada zajímavých nápadů, z nichž ty nejslibnější jsou zpracované v diplomové 

práci. 

 

 

 

Přístup studenta při sepisování práce: 

Kateřina začala sepisovat práci v podstatě hned po jejím zadání, což se u studentů málokdy 

vidí. Hned se pustila do rešeršní části, nicméně nakonec, jak už to tak bývá stejně dopisovala 

práci na poslední chvíli. Nicméně od začátku jsem byla příjemně překvapena kvalitou jejího 

psaní a jazykovou úrovní. Kateřina má čistý, jasný styl psaní s tendencí všechno správně 

popsat a vysvětlit. To může někdy prodlužovat text a na některých místech pak může dojít 

k tomu, že text je méně přehledný nebo nejasně strukturovaný, nicméně zadané téma je 

opravdu komplexní a domnívám se tedy, že přesnost a podrobnost je zde spíše výhodou. 

 

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Z pohledu školitelky je Kateřina výborný student. Spolupráce na jejím diplomovém projektu 

byla pro mě velice přínosná a obohacující. Cíle diplomové práce splnila, a přestože jejím 

řešením vyvstala celá řada dalších navazujících otázek a nápadů, jak test vylepšit a rozvinout, 

domnívám se, že v rámci magisterského studia je položení základů úplně nového postupu 

testování obecného evolučně genetického principu velice dobrým výkonem. Jednoznačně 

tedy doporučuji její práci k obhajobě. 
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