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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…) 
 
Cílem předložené práce je shrnout znaky používané pro delimitaci druhů lobózních 
améb. 
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je přehledně členěna na jednotlivé kapitoly pojednávající o morfologii, 
ultrastruktuře, molekulární fylogenetice a fyziologii améb. 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární zdroje jsou relevantní a jsou správně citovány. Autorka prokázala 
výtečnou znalost dané problematiky. 
 
 
 

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 z formálního hlediska vypracována na velmi dobré úrovni. Je napsána 
srozumitelně a neobsahuje téměř žádné gramatické chyby. Našel jsem pouze pár 
drobných chyb (např. tloušťka glykokalyx má být uvedena v nm). Martina prokázala 
dobrou schopnost pracovat se zahraniční vědeckou literaturou. Obrazová 
dokumentace je dostatečná. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly splněny. Bakalářskou práci považuji za velmi zdařilou. Martina 
přehledně shrnula morfologické a ultrastrukturní znaky používané pro odlišení 
druhů a rodů lobózních améb. Dále velmi správně zhodnotila klady a zápory 
molekulární delimitace druhů. 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
K práci mám jedinou připomínku týkající se popisu morfologických struktur. Protože 
je práce psaná v českém jazyce, bylo by vhodné využít českých ekvivalentů 
daných struktur (tj. místo fan-shaped napsat vějířovitý, místo lens-like čočkovitý, 
atd.). 
 
Otázky: 
 

• Zajímalo by mě, jak může být u tak proměnlivých organismů jakými jsou 
améby povrch buněk zpevněn plášěm (glykokalyxem) či rovnoměrně pokryt 
šupinami. Dochází k rychlé přestavbě/přeskupení těchto struktur, nebo se 
tvoří pouze na rigidnějších částech buněk? 

 

• U některých měňavek se druhy odlišují pouze na základě několika 
nukleotidů v sekvencích ITS rDNA, což může nadhodnocovat reálnou 
diverzitu druhů. Jaký byste navrhla postup pro správné vymezení blízce 
příbuzných druhů? Osobně nesouhlasím s arbitrárním stanovením hranice 
pomocí genetické podobnosti sekvencí (jak je v práci vyzdviženo u rodu 
Cochliopodium). Druhy nejsou neměnné entity, některé jsou velmi staré, jiné 
stále v procesu speciace. 

 
 
 
 

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/studium/2018-pravidla.pdf 

• 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. 
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