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Posudek na bakalářskou práci 

 
Jméno posuzovatele:  Jana Veselá 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Datum:  31. května 2010 
 

Autor:  David Ryšánek 
 
Název práce:  Diverzita a biogeografie protistních organismů. 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 

Předmětem rešerše je shrnout aktuální vědecké studie zabývající se diverzitou a 
biogeografii protistních organismů na příkladu dvou odlišných teorií o rozšíření 
mikroskopických organismů. Cílem praktické části je optimalizace molekulárních 
technik pro studium sekvencí částí genomu rodu Klebsormidium.  
 
Struktura (členění) práce: 
 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je dále členěna 
na čtyři oddíly, dva z nich jsou úvodními a závěrečnými částmi a druhé dva oddíly 
pojednávají o teorii ubikvitního rozšíření mikroorganismů a o modelu umírněného 
ubikvitního modelu. Praktická část je také přehledně strukturována a jednotlivým 
krokům optimalizace metodiky jsou věnovány samostatné podkapitoly. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 

Množství literárních zdrojů je dostatečné a jsou správně citovány. Zároveň jsou 
v práci zmíněny významné poznatky vyplývající z citovaných vědeckých publikací.  
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
    

Vlastní výsledky jsou získány standardními postupy a jsou vyhodnoceny 
v souvislosti s optimalizací metodiky pro budoucí rozsáhlejší výzkum. U některých 
pojmů a postupů by bylo vhodné dostatečně vysvětlit danou část metodiky.  
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 

Tabulky a obrázky mají složitější formu číslování, než je potřeba (před číslem je 
uvedeno pořadí oddílu práce). Text by bylo lepší v jednotlivých oddílech strukturovat 
do stejného počtu úrovní. V textu práce je několik překlepů. Některé části 
metodického postupu v praktické části nejdou v pořadí, v jakém jsou prováděny 
v laboratoři. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 

Cíle práce předsevzaté v teoretické a praktické části bakalářské práce byly splněny. 
Z textu je patrné, že se autor orientuje v problematice a je schopen interpretovat a 
pospojovat výsledky z různých studií v logické závěry. Velmi se mi líbí oddíl 
„Shrnutí“ v teoretické části, kde David porovnává obě teorie o rozšíření 
mikroorganismů a vyzdvihuje výhody a nevýhody jednotlivých teorií.  
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Otázky a připomínky oponenta: 
 

V úvodní části bakalářské práce chybí alespoň krátké pojednání o druhovém 
konceptu u protist a zároveň u některých příkladů podporujících jednotlivé hypotézy 
by bylo vhodné doplnit přístup, jakým byly druhy determinovány, zda molekulárně, 
morfologicky, fyziologicky či jinak. Využití určitého druhového konceptu značně 
ovlivňuje podporu jednotlivých hypotéz a také odhady celkového počtu druhů.  
Je ubikvitní teorie podpořena větším procentem studií, které pracují s morfologicky 
definovanými druhy a molekulárně či polyfázicky definované druhy spíše hypotézu 
nepodporují? Je podíl podporujících studií s různými druhovými koncepty jiný u 
umírněného ubikvitního modelu? 
 
Zaujalo mě, že stejný fenomén u protistních organismů, jakými jsou undersampling, 
velikost těla a četnosti populací, podporují obě hypotézy jiným způsobem. Jaké jsou 
hlavní argumenty obou hypotéz? 
 
Další otázky ve mně vyvolává pojem vzácnost? Dá se o ní vůbec uvažovat, když 
jsou předpokladem nekonečné populace? Jak se stavíš k tvrzení, že nenalezení 
druhu není dokladem, že se druh na lokalitě nevyskytuje? 
 
Proč uniformní morfologie, kosmopolitismus a nepřítomnost sexuálního 
rozmnožování činí Klebsormidium ideální pro biogeografii protist? 
 
 
 
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 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/pravidla 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: o.koukol@seznam.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) osobně při obhajobě, nebo před obhajobou do šuplíku u sekretářky, nebo poslaný 
na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43. 
Elektronický posudek zašlete nejpozději do 3. 6. 2010. 


