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LĚ Práce je literární rešerši' ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
E Práce obsahuje navíc i vlastni' výsledky.
Cile práce (předmět rešerše, pracovni hypotéza...)

Václav Janoušek ve své bakalářské práci zpracoval  literárni' rešerši  na téma „Myš
domácí jako modelový organismus studia genetiky speciace". V práci nejsou
uvedeny žádné vlastní výsledky.

Struktura (členění) práce:

Práce obsahuje abstrakt v češtině a angličtině, úvod, tři kapitoly pojednávající o
evoluci myši domáci',  mechanjsmech vzniku  postzygotické reprodukční bariéry a
myši domácí jako modelu pro studium vzniku postzygotické reprodukční bariéry,
plus krátký závěr, shrnuji'cí předchozí text.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně cjtovány?
Použil autor v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Použité literární zdroje jsou relevantní a dostatečné.  Pokud je citována práce "in
press" (v tisku),  měl by být uveden i časopis (Macholáň et al.). Za diskutabilní,
zvláště u bakalářské práce, považuji uvedeni' nepublikovaných výsledků (nepubl.,
str.29)  a zvláště Ústních  komunikací (Boursot in verb.,  str.10,11 ): tyto údaje jsou
většině čtenářů práce nepřístupné a nedají se tudíž ověřit; na druhé straně to svědčí
o zájmu studenta a jeho účasti na diskuzích probíhajíci'ch v laboratoři.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem zi'skány, zhodnoceny a diskutovány?

Práce neobsahuje vlastní výsledky.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Text je doplněn deseti obrázky, které názorně ilustrují popsané postupy a
skutečnosti, jejjch grafická kvalita je velice dobrá,  Bohužel v Obr,10 jsou přeházeny
symboly  Tcď7,2,3 a  Tcr. Většina pojmů je dobře vysvětlena.  Drobné překlepy nejsou
časté, práce je i po jazykové stránce velmi dobrá.

Splněni cilů práce a celkové hodnocení:

Tato bakalářská práce shrnuje současné poznatky o postzygotických mechanismech
speciace a splňuje zadané cíle: naučit se vyhledávat literaturu, pracovat s ní a
sestavit hezkou, slohově ucelenou  rešerši.  Práci doporučuji k přijetí.



Otázky a přjpomínky oponenta:

V textu práce se oblast f-haplotypů vymezuje slovy "proximálně k centromeře"
(str.36 a Obr.10).  Co znamená v genetice proximální?

Jak se liší restorter od responderu?

Na str.10 autor uvádí "Pře[d]chozí tři poddruhy [mi'něny M,  m. muscu/us, M. m.
ďomesf/.cus, M. m. casfaneus] jsou velmi dobře vymezené entity na základě
mitochondriálni' DNA". Uveďte práce, kde jsou tyto poddruhy vymezeny na základě
sekvencí nukleární DNA.  Existují i publikace,  které klasifikují Í-haplotyp/y?

Lze k odhadu celkového počtu nekompatibilni'ch genů sči'tat geny, které byly
nalezeny za použiti' různých modelů: jednak jiných typů křížení a jednak jiných
(pod)druhů?

Jak velký význam  má pro genetiku speciace nekompatibilita mezi geny Mus sprefus
a f-haplotypu?

Jaká je správná nomenklatura myších genů a lokusů (velikost a typ pi'smen)?

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí
informací)

velmi dobře   l dobře   D nevyhověl(a)H výborně

zveřejněných

Podpisši€údLÉ±sie/oponenta:

lnstrukce pro vyplněni':
•      Prosíme  oponenty  i   školitele  o  co   nejstručnější  a   nejvýstižnějši'  komentáře  k  jednotlivým

bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součásti' posudku.
Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací -
viz h«D://natur.cuni.cz/bioloaie/files/Bzk-Dravidla-11 -12-2007.c!QG
Posudek  se  odevzdává  (zasi'lá)  v elektronické  podobě  na  e-mail:  lucie.iurickova@seznam.cz
(pro  účely  zveřejnění  na  internetu),  a  dále  podepsaný  v 1  výtisku  Oako  součást  protokolu  o
obhajobě) na adresu: katedra zoologie PřFUK, Viničná 7,128 44 Praha 2


