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Posudek na bakalářskou práci 

 
Jméno posuzovatele:   Pavel Škaloud 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Datum:    22.5.2010 
 

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…) 
 
Cílem předložené práce je porovnání dvou recentních pohledů na biogeografii a 
diverzitu protist: tzv. ubikvitního a moderátního modelu. Práce navíc obsahuje i 
vlastní výsledky týkající se optimalizace molekulárních metod (sekvenační data) pro 
výzkum biodiverzity rodu Klebsormidium. 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce sestává z teoretické a praktické části. Struktura teoretické části odpovídá 
požadavkům pro BP -  je přehledně členěna na podkapitoly pojednávající o 
jednotlivých aspektech obou modelů. Příkladové studie pak oba pohledy na 
biogeografii protist velmi dobře ilustrují. 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci je citováno více jak 100 literárních pramenů. David citoval všechny 
relevantní literární prameny a prokázal tak výjimečnou schopnost jejich vyhledávání. 
 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
 
Ano. 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
 
Práce je po formální stránce poměrně zdařilá. V některých pasážích se vyskytují 
jazykové nedostatky znesnadňující čtení práce (např. str. 13 nahoře či str. 20 - 
studie Godhe et al. 2006).  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Předloženou bakalářskou práci hodnotím jako kvalitní, zejména co se týče její 
obsahové úrovně. Čtenáři poskytne velmi dobrý přehled o současných názorech na 
biogeografii protist. Velmi kladně hodnotím kapitoly s příklady publikací, které 
poukazují na platnost jednotlivých hypotéz. V těchto kapitolách je velmi stručně a 
přitom přehledně uvedeno velké množství studií zabývajících se biogeografií 
různých protistních organismů (řas, nálevníků, cerkomonád, dírkonošců, atd.).  
Cíle praktické části práce byly rovněž splněny - Davidovi se povedlo zjistit vhodný 
marker a optimalizovat DNA izolaci a PCR amplifikaci markeru pro účely studia 
biodiverzity vybraného protistního organismu v rámci jeho diplomové práce.   
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Drobné připomínky: 

- u legendy obrázků by bylo vhodné napsat citaci publikace ze které byla daná 
ilustrace převzata. 

- ve shrnutí praktické části práce (str. 34) chybí informace o vybraném markeru 
a kombinaci primerů. To sice vyplývá z předchozího textu, ale ve shrnutí by 
tato informace měla být uvedena.  

 
Otázka: 
Proč mají protista podle tvého názoru větší schopnost přežít velká vymírání v historii 
Země lépe než větší organismy? Opravdu to souvisí s velikostí jejich habitatu (viz 
str. 18)? Pokud dojde ke globální katastrofě (a s tím související globální změně 
klimatu), tato změna by podle mého názoru měla stejnou měrou postihnout jak velké 
tak malé habitaty.    
 
 
 
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. 
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