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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…) 
 
Předložená práce představuje relativně podrobný přehled výskytu přechodů mezi 
amébovitou a bičíkatou morfologií buněk u eukaryotických mikroorganismů. Práce je logicky 
členěna, převážně podle probíraných fylogenetických linií. 
 

Struktura (členění) práce: 
Autor probírá velké množství příkladů z navzájem nepříbuzných protistních linií, ve všech 

případech je ovšem schopen víceméně správně a kompetentně používat příslušnou 

terminologii pro popis jednotlivých buněčných struktur či ontogenetických stádií.  

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Citované zdroje jsou více než dostatečné a jednotlivé citace jsou smysluplně používány v 

textu.  

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Je patrné, že autor byl schopen prostudovat a zpracovat literární zdroje ze všech skupin, 
kterými se zabývá, což je bezesporu pozoruhodné a práce je z tohoto hlediska na 
bakalářské úrovni nadprůměrným počinem. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Odpovídající tématu práce, zcela dostatečná (ovšem viz poznámky níže). 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Celkově se jedná o práci velmi dobrou, ba výbornou. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Následující body shrnují moje postřehy, komentáře, v některých případech výtky. Na 
formální věci jistě není třeba reagovat, některé body si možná zaslouží reakci autora práce 
při vlastní obhajobě. 
 
A) p. 1, Úvodní motto - moc nedává smysl. Jedná se o částečnou citaci z článku Gould et al. 

(2013) v International Journal for Parasitology, která zní "Flagellate-amoeboid 

morphogenesis is rare in nature but also occurs in another human parasite, Naegleria 

fowleri". Ukončit větu po slově "another" ovšem postrádá smysl. Když, tak už by bylo 
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smyslupnější ponechat to jen po „rare in nature...“ 

B) p. 1, "rozeznáváme obvykle dva základní fenotypy" 

Samozřejmě tyto dva, ovšem mezi dalšími, které jsou také "základní", např. fenotyp "cysty" 

či "kokální buňky", tedy buněčnou stěnou obalená nepohyblivá buňka. 

C) Na některých místech bych rád viděl konkrétní citace, protože příslušné věty či tvrzení 

působí dojmem, že byly převzaty z nějakého externího zdroje. Např. "Oproti tomu 

améboflagelát je organismus, který je schopen nabývat jak fenotypu bičíkovce, tak měňavky 

a mezi těmito dvěma podobami je schopen přeměny, přestavby cytoskeletu, tvorby bičíků 

de novo a někdy dokonce i tvorby bazálních tělísek de novo (Naegleria)." (p. 1-2) 

D) p. 2, Problematika pojmu "stadium" pro popis amébovitého či bičíkatého fenotypu. 

Zcela souhlasím s tím, že se nejedná o jednosměrné nebo jednosměrně vyklické procesy. 

Jsou to většinou spíše reverzibilní transformace. Pojem "fenotypová transformace" byt byl 

pro tento účel jistě vhodný. Faktem také je, že v německo-jazyčné biologii byly morfologické 

transformace protistních organismů již v 19. století častým námětem výzkumů (viz. např. 

v Doflein, 1916, Lehrbuch der Protozoenkunde). Dokonce existovala celá škola založená na 

názoru, že morfologické transformace protist či řas jsou reverzibilní a vícesměrné, a to 

nejenom v rámci plasticity či ontogeneze jednotlivých organismů, ale i v rámci jejich evoluce.  

E) p. 4, "k pohybu nebo ... v měkčí variantě k výživě" 

Proč by použití pseudopodií k výživě mělo být v jakémkoli slova smyslu "měkčí variantou"? 

Jsou pseudopodie určeny primárně k pohybu nebo k výživě? Proč formálně upřednostňovat 

některou z těchto funkcí? 

F) p. 4, "My se budeme soustředit" < "My se soustředíme 

G) p. 6,  eukryovorní  <  eukaryovorní  

H) p. 8, V některých (nečetných) případech jsou informace o probíraných organismech 

včleněny bez předchozí návaznosti a vztahu k vlastnímu tématu dvojího buněčného 

fenotypu. Příkladem budiž například věta "Druh Thecamonas trahens je navíc zajímavý tím, 

že jeho genom kóduje kompletní integrinovou výbavu pro mezibuněčnou adhezi známou od 

metazoí (Archibald et al. 2017)." To je samozřejmě zajímavá informace, ale s tématem 

práce příliš nesouvisí. Text pak působí zbytečně útržkovitě. 

I) p. 9 a jinde, Dal bych přednost používání zkratky "SAR" (protože se jedná samozřejmě o 

zkratku, nikoli o jméno) se všemi písmeny velkými. Tedy nikoli "Sar", jakoby to byl skutečný 

název. 

J) p. 11, "Tento klád podporují výsledky..." < "Monofylii tohoto kládu podporují výsledky..." 

K) p. 18-19, Ve stramenopilních liniích je (zejména ve starší taxonomické literatuře - viz 

např. edice Süsswasserflora von Mitteleuropa vycházející během druhé poloviny 20. století) 

uváděno rozhodně větší množství organismů a skupin, které by spadaly do vymezení této 

práce. Například ve třídách Chrysophyceae a Xanthophyceae byly a jsou uváděny zástupci 

se schopností tvořit amébovitá i bičíkatá stádia. V některých případech se může jednat o 

chyby či organismy, které ve skutečnosti patří jinam, přesto by ale nebylo na škodu tyto 

údaje zmínit. 

L) p. 24, " A jednak se může získávat." 

Myslíte schopnost fenotypové transformace u kultivovaných populací, že? Bylo by ale lepší 
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to rozepsat, takto to není úplně zřetelné. 

M) p. 24, "U po delší čas kultivované linie" 

Zbytečně krkolomná formulace... 

N) p. 25-29, Početné citace jsou víceméně v pořádku. Občas se vyskytuje nejednotné 

uvádění názvu a ročníku časopisu. Jednou jako: "Protoplasma, 126(3),", podruhé jako 

"International Journal for Parasitology. 43(9)," 

Tedy jednou po názvu čárka, jindy tečka. 

O) Katz, L. A., Grant, J., Wegener, L., Gant, A., Kelly, C. J. O., Anderson, O. R., … Nerad, 

T. (2011). Subulatomonas tetraspora nov . gen . nov . sp . is a member of a previously 

unrecognized major clade of eukaryotes. 162(5), 762–773. 

Zde ovšem chybí název časopisu... 

P) Glücksman, E., Snell, E. A., Berney, C., Chao, E. E., Bass, D., & Cavalier-smith, T. 

(2011). The novel marine gliding zooflagellate genus Mantamonas ( Mantamonadida ord . n 

.: Apusozoa ). 162(2), 207–221. 

Tady zase chybí název časopisu... 
 

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. 

 

mailto:zuzana.starostova@natur.cuni.cz

