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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cíle práce jsou v úvodu definovány a je jimi: "na základě dostupných publikací 
shrnout chromozómové přestavby a jejich případnou souvislost se vznikem 
polyploidních druhů jak rostlinné, tak i živočišné říše." a "uvést cytogenetické metody 
a způsoby odhalování chromozómových přestaveb a polyploidizací." 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce má standartní členění. Kapitoly  a podkapitoly jsou uspořádány do logických 
celků. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci je použito celkem 68 literárních zdrojů. Citovány jsou klasické práce z 20tých 
či 30tých let minulého století, ale i recentní publikace včetně r. 2018. V textu schází 
citace (Haber 2000 a Leiber 1999) uvedené v seznamu literatury. V seznamu 
literatury jsou drobné nepřesnosti, které jsou přítomny v únosné míře. Např. 
nejednotnosti v symbolice „a“ vs „&“ nebo vytečkování autorů, nejednotný formát 
(názvu časopisů (zkratka vs plné jméno kurzíva)))). Citace Galbraith et  al. 1991 
není kompletní. V textu práce přetrvalo několik odkazů, kde je vypsán celý autorský 
kolektiv na místo „et. al.“. 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je po formální stránce na slušné úrovni. Text je psán srozumitelně a jazykově 
správně. Vhodně zvolené a kvalitní obrázky doplňují probíraná témata, ač 
nepřesnosti v číslování popisků trochu kazí dojem.  

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka si vytyčila nelehký úkol zpracovat formou odborné rešerše hned několik 
komplexních témat (mechanismy chr. aberací, polyploidii, a metody jejich detekce).  
V práci jsou uvedeny základní typy chr. přestaveb a cytogenetických metod 
umožňujících jejich detekci a jsou podány příklady jejich užití při studiu polyploidních 
druhů. V závěru práce však chybí zevšeobecňující závěr o vzájemném vztahu 
chromozomových přestaveb a polyploidizací. Otázkou je zda-li bylo možno na tuto 
otázku podat uspokojivou odpověd. Polyploidie je velmi komplexní a dlouhodobě 
studovaná problematika. Nemohu se stále ubránit dojmu, že práce mohla být psána 
více cíleně např. vymezit se na určitou skupinu organismů. Od své předcházející verze 
byla práce nicméně výrazně vylepšena. Práce nyní splňuje nároky kladené na 
bakalářskou práci a mohu ji doporučit k přijetí. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
Připomínky: 
1  
Polyt. chromozomy u živočichů jsou známy pouze ze slinných žláz dvoukřídlého 
hmyzu. Výraz „mnoha dalších zástupců hmyzu“ tedy není zcela přesný a evokuje 
větší incidenci tohoto fenoménu. 
2 
C pruhy jsou indukovány působením hydroxidu barnatého nikoliv kys. 
chlorovodíkové. 
3 
Přetrvává připomínka č.5 z předešlého posudku. Aktuálněji mohla být zpracována i 
kapitola 3.1 např. za použití: Schubert, I., & Lysak, M. A. (2011) Trends in 
Genetics, 27(6), 207-216. 
 
Otázky: 
1 str. 5 je uvedeno: “ Jiný počet zlomů nastane, pokud dojde k odštěpení 
telomerických částí chromozómu, případně pericentromerických oblastí.“ Jak je to 
myšleno, proč by měl být počet zlomů jiný u pericentromerických oblastí? 
 
2 V seznamu chr. přestaveb jsou uvedeny poměrně specifické typy chr. přestaveb 
(izochromozom, ring chromozomom) nalézají tyto přestavby uplatnění v karyotypové 
evoluci? 
  
3 V práci je věnována velká pozornost polyploidii u studenokrevných obratlovců 
věděla by autorka, zda se polyploidizace uplatnila i u obojživelníků vyskytujících se 
na území ČR? 
 
4 Mohla by autorka obhájit své tvrzení, ze str. 14 „a my v současnosti víme, že 
polyploidizační události u živočichů hrály stejně významnou roli jako u rostlin.“ Dle 
mého soudu jakkoliv je polyploidie u živočichů rozšířená „více, než se dříve myslelo“ 
ve srovnání s rostlinami je stále ještě co dohánět. 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně   x velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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