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Posudek na bakalářskou práci

X ško|ite|ský posudek
! oponentský posudek

Jméno posuzovatele: RNDr' |van Cepička, Ph.D.

Datum: 16.5.2008

Autor: E|iška Ptáčková

Název práce: Evoluce archaméb

X
X

Práce je literární rešerší ve smys|u zveřejněných poŽadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i v|astní výs|edky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Cílem práce by|a literární rešerše prob|ematiky evo|uce anaerobních amoebozoí, tj'
pe|obiontů a entaméb'

Struktura (č|enění) práce:

Práce (celkem 28 stran) je standardně rozč|eněna na úvod (1 strana), v|astní text
(14 stran), v|astní výs|edky (1 strana), závěr a přeh|ed pouŽité |iteratury (86 citací).

Jsou pouŽité |iterární zdrqe dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z literárních zdrojů?

Ano.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i v|astní výs|edky, jsou týo výs|edky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

V|astním výs|edkem E. Ptáčkové je zřQmě dosud největší sbírka izo|átů pe|obiontů a
dvě sekvence SSU rDNA, které, ačko|ijsou příbuzné sekvencím rodu Mastigella,
patří spíše rodu Mastigamoeba. Autorka tento fakt patřičně diskutuje.

Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Hodnocení formá|ní úrovně práce ponechávám na oponentovi'

SpInění cílů práce a celkové hodnocení:

Dle mého názoru byly cíle práce sp|něny a práci povaŽuji za zdaři|ou.
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Podpis škoIite|e/oponenta:

otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástízveřejněných
informací)

ve|mi dobře ! ooore ! nevyhově|(a

I nstrukce pro vyp|nění:
. Prosíme oponenty i Ško|ite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubrikyjsou povinnou součástí posudku.
. Při posuzováníje nutno zoh|ednit poŽadavky stanovené pro Vypracování bakalářských prací _

viz htto://natu r. cu n i. czlbioloq ie/files/BZk-pravid la- 1 1 - 1 2-2007. doc
o Posudek se odevzdává (zasí|á) v elektronické podobě na e-mai|: |ucie.iurickova@seznam.cz

(pro úče|y zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v ,1 výtisku (jako součást protoko|u o
obhajobě) na adresu: katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2


