Posudek pro diplomovou práci Bc. Viktorie Psutkové
Hlavní náplní práce je srovnání mechanismů tvorby úst u třech zástupců paprsčitých ryb (bichir, jeseter a
kostlín) a jejich porovnání se známými modely obojživelníků (drápatka) a ryb (danio). Tato šíroká paleta
modelů umožňuje detailní charakterizaci a velmi dobrou interpretaci dat v souvislosti s odlišnostmi
v průběhu vývoje různých organismů. Metodicky jsou využity zejména mikroskopické techniky od
histologie, imunohistochemie až po skenovací elektronovou mikroskopii. Kvalita získaných výsledků
ukazuje na dobré zvládnutí těchto technik.
Kladně hodnotím kvalitu textových částí úvodu, výsledků a diskuze. Všechno je jasně popsáno a složitější
úseky doplňují vysvětlující schémata a převzaté obrázky. I přes přítomnost několika překlepů a chyb
v textu je celá práce detailně a jasně popsána a srozumitelně vysvětlena.
Kvalita získaných výsledků je dobrá a autorka jistě věnovala spoustu času přípravě a srovnání získaných
obrázků. Celá obrazová část je velmi rozsáhlá a někdy komplikuje spojování výsledků v textové části
s hledáním v oddělených obrázcích. Jednoduší by pro čtenáře asi bylo vkládáni obrázků hned po jejich
zmínění v textu. Možná se jedná se ale o odlišný styl prezentace u předkládané práce a takto lépe vyniká
kvalita získaných obrázků. Přestože některé výsledky byly získány jejími kolegy, tak souhrnně poskytují
kompletní a detailní popis studovaného tématu.
Předkládaná práce je podle mne velmi kvalitně sepsána, což odráží dobrý přehled v tématu a
prezentované výsledky ukazují na zvládnutí laboratorních a zejména mikroskopických technik. Doporučuji
obhajobu diplomové práce a úroveň hodnotím jako výbornou.
Doplňující otázky:
1. Hodnocení mikroskopických výsledků je velmi často subjektivní a záleží na zkušenostech člověka
a množství studovaných vzorků. Informace o počtu studovaných embyí v každém kroku je
důležitou součástí, ukazující jaký je vliv technických chyb a jak průkazné jsou výsledky. Bohužel
nevím jestli dané informace v textu chybí, nebo jsem je přehledl. Mohla by autorka vysvětlit kolik
embyí bylo analyzováno a jak byly vybrány obrázky pro diplomovou práci.
2. Další nejasností je pozice studovaného řezu. Ze zkušenosti vím, že při přípravě tenkých řezů se u
stejného embya liší pozorované výsledky v rámci následných řezů v anterior-posteriorní a dorsoventrální osy. Prosím o vysvětlení, jak je toto ošetřeno v této práci a jaký vliv to má na interpretaci
výsledků.
3. Histologická analýza je většinou pouze začátkem ve studiu vývoje. Jakými dalšími cestami bude
projekt dále postupovat? Jaké nové techniky (např. z oblasti vývojové a molekulární biologie nebo
genetiky) by byly vhodné pro lepší charakterizaci studovaného tématu?
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