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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
Lukáš Kratochvíl 

Datum: 
3. 9. 2019 

Autor: 
Barbora Kánská 

Název práce: 
Metody asistované reprodukce u plazů 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Přehled metod aplikované reprodukce u plazů a zhodnocení jejich potenciálu a 
dosavadní úspěšnosti. 
 

Struktura (členění) práce: 
Odpovídající cílům. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Prací je dost, seznamu literatury by však šlo ledacos vytknout (především 
nejednotnost formátu, ale najdou se i neúplné citace). 

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): 
Jakákoliv obrazová dokumentace zcela chybí, přestože někde by byla velmi vhodná. 
Autorka nezná používání kurzívy v odborných latinských názvech (používá ji tam, 
kde to nemá být, např. Aves, naopak někde kurzíva chybí u vědeckých rodových a 
druhových jmen), druhové jméno se nepíše velkým písmenem… Jazyková úroveň je 
naopak docela v pořádku, jen nevím, proč místo „moč“ říká „urát“. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Barbora přišla s návrhem originálního tématu, které se mně líbilo a bylo v souladu 
s našimi záměry, souhlasil jsem tedy s vedením práce. Našla dostatečné množství 
původních prací, na pořádné zpracování si ale nenechala dost času a měl jsem tak 
možnost vidět z práce před odevzdáním jen některé úvodní kapitoly. Myslím, že se jí 
podařilo celkem věrně zachytit současný stav poznání asistované reprodukce u 
plazů, mnohá témata však šla zpracovat lépe a hlouběji, chybí například úvaha nad 
rozdíly v komplexnosti samčích a samičích reprodukčních orgánů mezi plazy, což 
určitě ovlivňuje možnosti jednotlivých technik asistované reprodukce (myslím 
především přítomnost/nepřítomnost samčích kopulačních orgánů, komplexitu 
vejcovodů apod.). Taky chybí zmínka o možnostech klonování. Na můj vkus se 
soustředí moc na úlohu asistované reprodukce v záchraně druhů, ale pomíjí její 
důležitost při základním výzkumu (třeba pro možnost genetické manipulace 
CRISPR/Cas9). Kapitolka o lidské péči by mohla být vynechána, zabírá půl stránky 
a tématu se netýká. Celkově tedy myslím, že autorka toho dost načetla a nějakým 
způsobem informace zpracovala, ale práce mohla být ve všech směrech 
dotaženější. 
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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 https://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/studium/bakalarky. 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: kubicka@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu Lukáš Kubička, katedra ekologie PřF UK, Viničná 7, 128 43 Praha 2. 


