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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

Zjistit, zda gen Prdm9 kódující histon-metyltransferázu interaguje s některým ze dvou genů 

Piwil4 (zvaný též Mili) nebo Mybl1 (A-Myb), které ovlivňují tvorbu malých RNA. 

V přehledu uvést fakta nezbytná a podstatná pro pochopení Výsledků a Diskuze práce. 

Opakovaným křížením a genotypováním připravit dvojitě-heterozygotní myší samce - pro 

nulovou mutaci genu Prdm9 a dalších genů - a vyhodnotit jejich fertilitní parametry 

srovnáním s jejich sourozenci. Fertilitu fenotypizovat také v mezipoddruhových myších 

hybridech nesoucích různé nulové alely. Připravit a ofenotypizovat fertilitu u dvojitě 

homozygotních zvířat - pro nulovou alelu Prdm9 i pro jednu alelu dalšího meiotického 

genu – a srovnat ji se sourozeneckými kontrolami. 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

Lenka Šebestová prokázala schopnost samostatně studovat a zpracovávat vědeckou 

literaturu. 

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

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 

Lenka získala výsledky a sepsal svou diplomovou práci na Ústavu molekulární genetiky 

AVČR v době od r. 2014 do srpna 2017. Po zaučení pracovala samostatně a aktivně řešila 

technické problémy. Protože ogenotypovala tisíce myší a stovky jich vypitvala, byla nutná 

systematičnost práce i docházky. Lenka se s pomocí literatury naučila a s kolegy také na 

pracovišti zaváděla dvě metody: pro klasifikaci malformací spermií a pro klasifikaci 

kanálků na řezech varlete (popsaných v práci). 

Přístup studenta při sepisování práce: 

Lenka Šebestová sepsala svoji diplomovou práci samostatně; jako podklady jí sloužily 

úkoly a diskuze k jednotlivým částem práce. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Cíle práce považuji za zcela splněné. Lenka Šebestová se naučila samostatně zpracovávat 

literaturu, zvládnout a zavést metody molekulární genetiky i základy statistiky včetně práce 

s MS Excel. Aplikacemi těchto dovedností získala zajímavá data, která bychom chtěli 

použít v publikaci, na níž bude Lenka spoluautorem. Doporučuji přijetí předložené 

diplomové práce a udělení titulu magistr. 
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