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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Cílem této práce bylo pojednání a evoluci genomu u hub konfrontace s 
nejaktuálnějšími poznatky týkajícími se tématu a metodických pokroků při 
samotném výzkumu v kterých dominuje využití průtokové cytometrie. Práce 
podrobně popisuje mechanizmy evoluce genomu možné příčiny a v širším 
kontextu diskutuje o možných evolučních adaptacích u některých skupin 
hub. 
 
 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce má 39 stran. 
Splňuje požadavky kladené na vypracovávání BP. Je přehledná a logická. 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Citace mají konzistentní formát a obsáhli extenzivně zpracovávané téma. 
Použité údaje sou odpovídající. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
 
Formální úroveň je výborná, jazykově adekvátní.Text je místy hutnější jako 
důsledek rozsahu a hloubky zpracování tématu. Jedinou kaňkou je na pár 
výnimek nesprávné použití zkratek (vysvětlení je v textu později než první 
zmínka), a drobné nekonzistence v používaní chemické nomenklatury. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Autorka vypracovala hodnotou rešerši na zvolené téma obsáhle 
pojednávající o problematice evoluce genomu se zřetelem na skupinu hub. 
V první časti přehledně ale přitom vyčerpávajíce shrnuje mechanizmy a 
procesy vedoucí ke změně velikosti resp. struktury genomu a následně se 
dostává k tématu samotné důležitosti a významu velikosti genomu pro daný 
organizmus a jeho úloze v evoluci. Objasňuje fenomén "C-value enigma" a 
teorie které se snaží o jeho vysvětlení a podrobně čtenáře taktéž 
obeznamuje s preferovanou  metodikou výzkumu evoluce velikosti genomu - 
průtokovou cytometrií. Nakonec logicky zhodnocuje možnou cestu svého 
vlastního výzkumu v daný oblasti a jeho význam pro hlubší pochopení 
evoluce hub. 
Povedená a vyčerpávají rešerše s enormní množství informací a 
prostudovaný literatury.Cíle splněny. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
 V tabulce v příloze sou prázdné políčka bez údajů přesto že v popisku se 
symbol pro nedostupnou informaci vyskytuje a tedy to působí matouce. 
 
 Některé snahy a nalezení českého synonyma se nepotkali s velikým 
úspěchem a mírně pozměnili význam daného pojmu viď překlad (RIP, repeat-
induced point  mutation 
= opakovaně-indukovaná bodová mutace 
 
1. Co je příčinou rozdílné schopnosti vazby na DNA u živých buněk mezi 
jednotlivými fluorochromami resp. byla udělaná srovnání schopnosti vazby u 
jednotlivých flourochromů  u živých a mrtvých buněk (co znamená údaj v 
kolonce vitální u barviva Hoechst 33258) ? 
2. Jaký je mechanizmus účinku Proteinkinazy K,  který způsobuje zmenšení 
směrodatní odchylky měřeni průtokovým cytometrem při barvení Syber 
Greenem?  
3. Jaký je přesný mechanizmu vazby na DNA u selektivních barev napr. 
Hoechst 33258 a Olivomycin a nemůže tím být ovlivněn výsledek měření 
vzhledem k nesplnění předpokladů o rozložení jednotlivých druhu páru bází 
v genomu? 
4. V textu autorka uvádí že u druhu S. cerevisiae a S.pombe byla zjištěna 
korelace mezi velikostí jádra a buňky ale nebyl potvrzen vliv obsahu DNA. 
4a. Sou známe i jiné mechanizmy které vedou ke zvetšení jádra krom dvou 
uvedených v těchto konkrétních případech. 
4b.Jak časté sou tihle řekněme výnimky nepotvrzující pravidlo v houbových 
pracích . 
5. Jaké další fenotypické korelace sou známy nebo se o nich uvažuje v 
souvislosti s vlivem velikosti genomu u hub.(Případně uvést příklady)  
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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. 


