
Posudek oponenta diplomové práce 
 

 

Jméno a příjmení uchazeče/ky:          Josef Boubín 

 

Název práce:              Cirkadiánní systém a jeho změny u myší s mutací Lurcher  

 

 

Jméno a příjmení oponenta (včetně titulů):        RNDr.  Dana Jelínková, Ph.D. 
 

 

A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označit křížkem jednu z možností  

      - pomocí dojkliknutí levým tlačítkem myši na šedivě podbarvené pole a výběrem hodnoty ”zaškrtnuto”) 
 

1. Rozsah práce a její členění 
 

A přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí  

B nevyrovnané, členění nelogické nebo rozsah některých částí nekoresponduje s jejich významem  

C uspokojivé, rozsah některých částí nedostačující  

N nedostatečné  

 

 

2. Odborná správnost 
 

A výborná, bez závažnějších připomínek  

B velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (např. nejasnost výkladu, chyby v terminologii, 

nedokonalý popis metod nebo výsledků) 
 

C uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami  

N nevyhovující, s hrubými chybami  

 

 

3. Uvedení použitých literárních a jiných zdrojů 
 

A adekvátní, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce  

B uspokojivé, s občasnými neobratnostmi (zejm. v umístění odkazů) nebo s celkově nižším počtem 

citací 
 

C s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, webové stránky, nebo 

se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat) 
 

N nevyhovující, velmi málo citací, eventuálně rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj 

převzatých dat, popř. opsání velkých částí textu) nebo používání neadekvátních citací 
 

 

 

4. Jazyk práce 
 

A výborný, práce napsaná čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických nebo pravopisných 

chyb 
 

B velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby   

C upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby, ojediněle se 

vyskytují obtížně srozumitelné nebo nejednoznačné formulace 
 

N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  



 

5. Formální a grafická úroveň práce 
 

A výborná, bez překlepů a chyb ve formátování  

B velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky, apod.  

C uspokojivá, s ojedinělými většími nedostatky (např. vynechání stránky, uvádění obrázků grafů 

nebo tabulek bez odkazů v textu) nebo s četnějšími drobnými chybami 
 

N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

Jazyk práce: V předkládané práci se vyskytlo několik pravopisných chyb, které snižují jinak velmi 

dobrou úroveň práce jak po formální stránce, tak po stránce odborné. Prosím o opravu ve 

výrazu “Purkyňovy buňky”, kde je chybně psáno měkké i. Chyba je na straně 6, dvakrát na 

straně 7, třikrát na straně 8. Na straně 9 je pravopisná chyba ve větě…SCN přenesou do 

příjemce i délku periody rytmů, které probíhaly v dárci (probíhaly má být tvrdé y). V úvodu na 

straně 2 a v závěru na straně 41 je cerebellum psáno s jedním l. Pokud je v celé práci psáno s 

dvěma l, pak i zde. Na straně 20 je chybně uvedena” inkubace v diaminobenzenu”. Jedná se o 

diaminobenzidin(3,3′-diaminobenzidin tetrahydrochlorid). 

 

 

 

 

B. Obhajoba - dotazy k obhajobě 
 
 

 

Předkládaná diplomová práce přináší nové poznatky o významu mozečku v ovlivnění cirkadiálního systému 

studovaném na modelu cerebelární degenerace u  myší typu Lurcher. Výsledky ukazují, že mutace Lurcher 

vede k významnému narušení cirkadiální rytmicity postižených myší, ve srovnání s wild type jedinci.  

 

1. Můžete vysvětlit sníženou schopnost světelné synchronizace myší typu Lurcher, kterou jste pozorovali 

během světelného režimu LD 12:12? Z výsledků barvení retiny vyplývá, že jste nenalezli na sítnici 

postižených myší žádné patologické změny a synchronizační dráha ze sítnice do SCN by nemusela být 

narušena.  

 

2. Práce obsahuje zajímavé nekvantifikovatelné rozdíly mezi wild type a Lurcher myšmi.  Při hodnocení 

lokomoční aktivity zvířat  jste se zabýval také srovnáváním jednotlivých aktogramů různých jedinců myší 

kmene B6CBA. Lurcher mutantní myši, dle Vašich nálezů, zahájily po převedení na režim stálé tmy volný 

běh náhodně, oproti kontrolním jedincům, kteří zahájili volný běh s fází nastavenou režimem LD. Máte 

hypotézu,  co může být příčinou tohoto nálezu? 

 

   

 

 

 

 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci  

– opravný lístek/oprava v textu  JE / NENÍ podmínkou přijetí práce (nehodící se škrtněte) 

 

 



C. Celkový návrh  
 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO / NE (nehodící se škrtněte) 

 

Navrhovaná celková klasifikace (ve standardní stupnici 1 až 4):  1 

 

 

Datum vypracování posudku: 23.5.2018 

 

Podpis oponenta:  

 


