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Posudek na bakalá řskou práci 

 
 školitelský posudek 

X   oponentský posudek 
Jméno posuzovatele: Lukáš Kratochvíl 
 
Datum: 10. září 2012 
 

Autor: Vladimíra Černá  
 
Název práce: 
 
 Faktory ovlivňující evoluční diversifikaci 
 
X   Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

  Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Shrnout metody a přístupy k vyhodnocení evoluční diverzifikace. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Standardní. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Zdroje jsou dostatečné, relevantní a jsou dohledatelně citovány. Jen neznám 
časopisy „The Royal Society“, „International journal of organic evolution.“, či „The 
Palaeontological Association.“  
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Neobsahuje. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
V pořádku, několik poznámek mám níže. 
 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Téma práce bylo velmi složité a nejeden zkušený ekolog či evoluční biolog by si na 
něm jistě vylámal zuby. Zkušenější autor by se možná tématu rovnou lekl a poprosil 
by školitele o jiné téma. Autorka se nezalekla a do tématu se odvážně pustila. Přece 
však cítím, že téma vyžadující dobré znalosti kladistiky a jiných odvětví fylogenetiky, 
ekologie apod. bylo dost nad její síly. Složitost problematiky patrně vedla k tomu, že 
se autorka zpravidla drží – byť poměrně zručně - jen popisu obecných metod 
(lineage-through-time plot, porovnání sesterských párů a nezávislých linií), případně 
popisu metod a stručnou charakteristikou výsledků konkrétních studií bez nějakého 
hlubšího pokusu o vlastní vhled a kritické shrnutí. Některé její názory se dovídáme 
až v samém Závěru (díky za něj!). Nevznikla tak dechberoucí práce, ale je jasné, že 
solidní orientace v problematice dosaženo bylo. 
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Otázky a p řipomínky oponenta:  
 

- se většinou týkají neobratností a nepřesností ve vyjadřování: 
 

„Přesto jsou i tyto větve [vyhynulé] součástí fylogeneze, ovšem jejich umístění je jen 
odhadováno.“ (str. 5) – je to jinak u recentních druhů a linií? 
 
„Diverzifikace je definována jako rozdíl speciace a extinkce.“ (několikrát v textu) – 
procesy můžeme těžko odečíst, to jde jen s jejich četnostmi či frekvencemi apod. 
 
„Dostaneme lineární křivku“ – str. 6 – té říkáme přímka 
 
Text nenavazuje – např. poslední věta v posledním odstavci na str. 6 či v prvním 
odstavci na str. 7, „aktuální“ není nejlepším překladem slova „actual“  
 
Linie nelze považovat za nezávislé jednotky díky tomu, že můžeme odhadnout stáří 
jednotlivých linií (str. 7) 
 
Str. 7: „stáří jednotlivých linií můžeme určit z rozdílných teplot tání hybridizované 
DNA mezi páry taxonů“ – proč uvádíte pouze tuto dosti obskurní a zřídka 
používanou metodu? Jaké má nevýhody? A jak se stáří taxonů většinou odhaduje?  
 
Celá kapitola se sice jmenuje nadějně „Polemika Cardilla a Ricklefse“, ale obsahuje 
jen výčet výsledků a použitých metod v pracích obou pánů, vlastní polemiku 
nevystihuje, podobně je na tom i kapitolka „Ricklefs versus Wiens“ – kvúli čemu si 
tedy vjeli do vlasů? To se čtenář nedozví! 
 
V českém textu by se mělo pečlivěji zacházet s názvy taxonů a neuvádět jen 
„skupina žab Hylidae“, „skupina Plethodontidae“, či dokonce jen „Arecaceae“ 
 
U žab rozhodně neplatí, že „se v tropech vyskytuje jen jedna jejich větev“ – str. 17 
 
Nevyrovnaně působí charakteristika šupinatých plazů (str. 16), jiné stejně 
profláknuté skupiny autorka nijak necharakterizuje a předpokládá, že je čtenář zná. 
 
Hypotéza „tropického konzervatismu nik“ je prezentována na str. 16, na str. 18 se 
kupodivu objevuje znovu v podobě celé samostatné kapitolky, tentokrát i s definicí 
pojmu „nika“  
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně   x 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 zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na lukas.kratochvil@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu Lukáš Kratochvíl, katedra ekologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2. 


