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Posudek na bakalářskou práci

X  školitelský posudek                         Jméno posuzovatele:
E oponentský posudek                     Vladimír Hampl

Datum: 20.5.2009

Autor: Vojtěch Vacek

Název práce: Anaerobní mitochondriální organely exkavát

X   Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných  požadavků (pravidel).
E Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Povědomí o anaerobních derivátech mitochondrií prvoků skupiny Exkavata se
obvykle zužuje na hydrogenosom trichomonád a mitosom giardie. Cílem bakalářské
práce bylo shrnout současné znalosti o všech anaerobních derivátech mitochondrií
exkavát -tedy zejména těch ostatních méně známých. Práce se snaží ukázat, Že
exkaváta jsou na tyto organely zvlášt' bohatá skupina, a Že tyto organely jsou
pravděpodobně funkčně poměrně rozmanité.

Struktura (členění) práce:  Práce je vhodně členěna. Po abstraktu a obecném úvodu
autor seznamuje čtenáře s exkaváty jako skupinou a s hypotézou jednotného
původu mitochondrií, hydrogenosomu a mitosomů.  Poté postupně představuje
anaerobní mitochondriální organely jednotlivých exkavátních skupin podle jejich
fylogenetické příbuznosti. Text doplňuje o obrázky ilustrující příbuzenské vztahy
mezi exkaváty a vzhled jednotlivých exkavátních skupin, dále metabolickou mapu
hydrogenosomu trichomonád -jediné biochemicky dobře prostudované organele
tohoto typu u exkavát -a především přehlednou tabuli elektronmikroskopických
snímků těchto organel různých druhů exkavát.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši  relevantní údaje z literárních zdrojů?

Ano

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):

Práce j.e po formální stránce kvalitní.
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Práce podle mého názoru vytčený cíl splnila. Autorovi se podařilo nastudovat a
logicky uspořádat informace z poměrně značného množství primární literatury.
Práce představuje dobrý základ pro studium mitochondriálního homologu u
oxymonád, kterému se bude Vojtěch Vacek v budoucnu věnovat.

Otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí zveřejněných
informací)

borně   Evelmidobře   Edobře   Enev hověl
Podpis školitele/oponenta:

lnstrukce pro vyplnění:
•      Prosíme  oponenty   i   školitele   o  co   nejstručnější  a   nejvýstižnější   komentáře   k  jednotlivým

bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací -
viz httD://natur.cuni.cz/bioloaiefflles/Bzk-Dravidla-11 -12-2007.doc
Posudek  se  odevzdává  (zasílá)  v elektronické  podobě  na  e-mail  mikes®natur.cuni,cz  (pro
účely  zveřejnění   na   intemetu),   a   dále   podepsaný  v 1   výtisku   tiako   součást   protokolu   o
obhajobě)  na  adresu:  RNDr,  Libor  Mikeš,  Katedra  parazftologie  PřF  UK,  Viničná  7,128  44
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