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Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Práce je literární rešerší genetických studií o bobrovi evropském a klade si za cíl
také udělat pořádek v nomenklatuře mitochondriálních haplotypů tohoto druhu.
Struktura (členění) práce:
Styl je admixovaný mezi review a metaanalýzou, po úvodních kapitolách
zaměřených na stručnou charakterziaci biologie a evoluční historie druhu následují
kapitoly pojednávající o publikovaných genetických pracech a zahrnující a diskutující
i analýzu dat.
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Autor je evidentně dobře obeznámen s literaturou o cílovém druhu, seznam literatury
je rovněž správně formátován.
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Práce obsahuje metaanalýzu mitochondriálních sekvencí, která splňuje příslušné
standardy. Autor čelil při psaní určitým dilematům jak spojit žánr literární rešerše a
empirické studie, možná mohly být vlastní výsledky v textu lépe odděleny, ale to je
do určité míry věc subjektivního názoru.
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Práce je psána kultivovanou češtinou a je pečlivě editována, což se dnes nevidí
příliš často. Občas se vyskytují drobné nepřesnosti (např. neighbour joining místo
integer neighbour joining). V abstraktu by bylo lépe se vyhnout nedefinovaným
zkratkám, tato část by měla být srozumitelná i čtenářům mimo autorovu specializaci.
Tyto drobnosti ale nemění nic na tom, že po formální stránce je práce
nadstandardní.
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Autor prokázal nejen dobrou teoretickou orientaci v tématu, ale také zvládnutí
příslušných dovedností genetického řemesla, což spolu se schopností systematické
práce umožnilo standardizovat popisné charakteristiky mitochondriální variability
zkoumaného druhu. Tato bakalářská práce tak není jen slohovým cvičením, ale
solidním základem pro další vědecké aktivity.
Otázky a připomínky oponenta:
Kapitola „Bobr evropský jako druh“ je poněkud arbitrární, název zavání pleonasmem
a informace v ní obsažené mohly být lépe definovány a strukturovány a možná
spojeny s částmi kapitoly „Úvod“.
Jaká byla délka výsledných alignmentů? Tato informace by měla být v práci
uvedena. Připouští autor možnost konvergentního vzniku některých haplotypů?
Odkaz na obr. 3 předchází v textu odkaz na obr. 2, číslování mělo být opačné.
Klastry vyznačené v obrázku 2 zahrnují monofyletické, parafyletické i polyfyletické
uspořádání i polytomie. Co míní autor větou „Ne všechny klastry měly na základě
stromu dostatečnou podporu, ale žádný s ním nebyl v přímém rozporu“?
Legenda k obr. 3 není dostatečná – vzhledem k tomu, že výsledný alignment není
v práci zahrnut, není možné posoudit, zda zobrazené úsečky znamenají počet
rozdílných znaků nebo počet mutací. Vyskytovaly se v alignmentu delší inzerce
nebo delece?
Při hodnocení potenciálního vzniku outbrední deprese by bylo vhodné brát v úvahu
také ekologickou diferenciaci druhu. Jaký je rozsah environmentálních proměnných
v rámci areálu, které bobři obývají?
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta
výborně
velmi dobře
Podpis školitele/oponenta:

dobře

nevyhověl(a)

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.

