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Posudek na bakalářskou práci 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek

Jméno posuzovatele: Robert Černý

Datum: 30. 8. 2020 

Autor: Josef Surgota

Název práce: Interakce plakod a neurální lišty během vývoje a evoluce 
hlavy obratlovců 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce byla rešerše literatury na zadané téma. Původní záměr školitele 
byl celkem jednoduše zaměřen na vykázání oněch souvztažností na 
grafickém základě publikovaných obrázků, což bylo autorem značně 
rozšířeno, přičemž se však až překvapivě umně povedlo jednotlivé kapitoly 
udržet v stejnojmenné, kompaktní, a úderné podobě.

Struktura (členění) práce:  
Pro strukturu práce platí právě řečené…

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně 
citovány? Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních 
zdrojů? 
Literární zdroje jsou velmi početné a v drtivé většině vhodně použité; seznam 
použité literatury vypadá profesionálně a dokonale. Autor se v předmětu své 
rešerše rychle zorientoval, a značně samostatně dohledal citace v oblastech, 
kam jej školitel pouze obecně nasměroval. Na několika místech to sice vedlo 
k povrchnostem, k příliš jednostrannému čtení historie objevů, či k 
opakovanému používání několika málo review na více témat; obecně zde ale 
autora mohu nemálo pochválit.

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 práce je zdařilá, obrazová dokumentace je velice početná a 
až přesahuje má původní očekávání.    
Jazyková úroveň textu je dobrá až výborná, věty jsou krátké a úderné, takže 
práce je poměrně čtivá.
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autor pracoval značně samostatně, a po konzultacích se kvalita práce 
postupně zlepšovala. Práce je textově bohatá a poměrně čtivá a sestává z 
dobrých a úderných charakteristik klíčových záležitosti tématu, jejichž občas 
až přílišná dokonalost a profesionalita jakoby odkazovala na anglické 
originály vět. Celá práce je ale homogenní, plynulá a dobře strukturovaná, 
přičemž autor do svého rozhledu zavzal velice slušné množství primární 
literatury. Vytknul bych, že evoluční témata a speciálně homologické 
argumentace jsou lehce povrchní či vůbec neargumentované, a odkázal 
bych na lepší pochopení primárních a sekundárních citací - jinak musím 
konstatovat, že předložená práce je zajímavou a dobře psanou analýzou 
problému.

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

Podpis školitele/oponenta: 


