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Posudek na bakalářskou práci

E školitelský posudek                       Jméno posuzovatele:   Jana veselá
EEď oponentský posudek

Datum:   2. září 2009

Autor:   Lucie vančurová

Název práce:   Kryptická diverzita rozsivek a metody pro její odhalení

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Předmětem rešerše je shrnutí studií týkajících se skryté druhové diverzity u rozsivek
a zhodnocení výsledků metod, které jsou využívané pro rozpoznání biologických
druhů v rámci komplexů  morfologicky definovaných druhů.  Praktická část přináší
vlastní výsledky molekulárních analýz patnácti kmenů patřících do dvou
morfologických druhů  rodu Luf/.co/a.

Struktura (členění) práce:

Teoretická část práce je členěna na kapitolu pojednávající o skryté druhové diverzitě
rozsivek a na kapitolu shrnující jednotlivé metody polyfázického přístupu k odhalení
diverzity rozsivek.  Praktická část je členěna do oddílů,  které odpovídají struktuře
vědeckého článku.

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

U některých témat by bylo vhodné čerpat z více literárních zdroj.ů,  aby nedošlo ke
zjednodušení dané problematiky, jinak je výběr publikací dostatečný a zdroje jsou
vhodně citované. V několika případech je formát citace nesprávný.

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

Součástí bakalářské práce je také praktická část s vlastními výsledky moleku[árních
analýz. Ze zpracování praktické části je zřejmé, Že autorka si osvojila metodiku  i
interpretaci získaných dat. Ve výsledcích autorka nezmiňuje výsledky analýz ITS,
rbcL,  LSU a psaA oblastí.

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

Text je doplněn obrázky z publikací,  které přibližují probíraná témata;  rukopis je
náležitě zformátován, aby bylo uspořádání práce přehledné;  písemné vyjadřování
autorky je velmi kvalitní.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Cíle práce byly splněny. Celkově hodnotím bakalářskou práci Lucie Vančurové jako
velmi  zdařilou.
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Otázky a připomínky oponenta:

Připomínky.

-V oddíle o moriologii schránek nejsou zmíněné žádné publikace vyhodnocující
tvarové změny pomocí geometrické morfometriky. Geometrická morfometrika je
mnohem citlivější k postihnutí morfologické variability než tradiční morfometrika a
může být využita pro hledání charakteristických moriologických znaků pro
molekulárně definované skupiny druhů.

-V některých větách chybějí informace upřesňuj.ící, čeho konkrétně se výsledky
citované studie týkají.  Některá tvrzení jsou  napsána příliš zjednodušeně a čtenář si
může vykládat dané tvrzení nesprávně.  Následující dotazy jsou možná důsledkem
těchto zjednodušení.

Otázky:
-Opravdu nelze fenotypovou plasticitu  rozsivek odhalit podle variability buněk
kmenů v kultuře? Jaká mohou být úskalí v hodnocení fenotypové plasticity
z přírodních vzorků?

-Z textu není zřejmé, jestli autorka správně pochopila jak jsou určeny Compensatory
Base Changes (CBC) v sekundární struktuře lTS rRNA, viz: „Především sekundární
struktura ITS-2 dokáže přesně vymezit biologické druhy.  Dva kmeny se úspěšně
kříží,  pouze pokud mají shodné ramena sekundární struktury".

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

E3avýborně    Evelmidobře    H dobře E nevyhověi(a)
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 -
vizhttD://natur.cuni.cz/bioloaie/files/Bzk-oravidla-9-12-2008.doc
Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu:  o.koukol@seznam.cz (pro
účely  zveřejnění   na   intemetu),   a  dále  podepsaný  v 1   výtisku  Oako  součást  protokolu  o
obhajobě) na adresu:  Ondřej  Koukol,  Katedra botaniky,  UK PřF,  Benátská 2,  Praha 2,128 43.


