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Název práce: Migrace a skeletogeneze buněk trupové neurální lišty 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo charakterizovat hlavovou versus trupovou neurální lištu 
obratlovců, hlavně v kontextu jejich rozdílné schopnosti tvořit skeletální tkáně, a to s 
výhledem na případné navazující experimenty na bichirech (Polypterus), kteří 
představují unikátní materiál pro pochopení a polarizaci patřičných hypotéz. 
 
Autor se zadání zdařile drží, občas však jednoduchost a opakovatelnost tohoto 
rozvrhu vede ke zjednodušování a nevyužití plných možností dostupných literárních 
zdrojů.	 
Struktura (členění) práce: 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil autor v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
	
Použití "správných citací na správném místě" je asi největším problémem předložené 
- jinak vkusně podané - práce. Ač jsme toto společně několikrát řešili, práce stále 
vykazuje mnohé problémy, jako je nadužívání nejobecnějších prací typu review k 
podpoře tvrzení, která by si zasloužila podporu z mnohem konkrétněji zaměřených 
prací.  
Kupř. je na škodu, že autor nepoužil naše vlastní články o migraci hlavové NL, což by 
jistě vedlo k zajímavému zobecnění kapitoly o hlavové migraci. Dále kupř. kapitola 
skeletogeneze hlavové NL obsahuje pouhé 3 citace - dvě velice obecná review, která 
nejsou přímo na toto zaměřená a jeden článek o trupové skeletogenezi buněk NL. Či 
hned další kapitole odontogeneze by zase slušela naše citace o endodermálním 
původu zubních epitelů, a tak bych mohl  - bohužel - pokračovat.  
 
Zde se mi zdá, že autor dosti trval na jakémsi spíše limitovaném počtu citací, 
potažmo počtu stran, které by měly být pro bakalářskou práci, prý, optimální.  
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 
způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň je nesmírně zdařilá, práce je to čtivá, a autor se jí zhostil s 
jazykovou lehkostí. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autor sepsal ucelenou, vědecky zajímavou, a přitom poměrně čtivou analýzu 
zadaného problému. V oblasti se zjevně sám dobře orientuje, přičemž ono sám 
zdůrazňuji, neboť jeho povaha zřejmě nedovolila systematičtější diskuse tématu se 
specialisty z naší laboratoře - k čemuž jsem jej opakovaně vyzýval - což by 
představované analýzy tématu vhodně zjemnilo. Prostudovaná literatura je 
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sdostatečná, avšak některé kapitoly by si zasloužily nejen srovnávací, ale i více 
konfrontační způsob zpracování, aby se tak vyjevily zajímavé rozdíly, které jinak 
zůstávají nepojmenovány.  
 
Pod povrchem autorovy tiché povahy, a za fasádou spíše nevýrazného vystupování 
však tuším samostatnou a perspektivní osobnost, kterou bude jistě radost edukovat 
dále a tak se snad již teď můžeme těšit na konkrétní laboratorní uplatnění dosud 
spíše skrytých vloh, které z předložené práce dosud plně neční. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 

                                                                               
 
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. 

 


