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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 předložené práce bylo vypracovat literární rešerši, shrnující problematiku 
barcodingu se zaměřením na vybrané skupiny protistů. 
 
 
 
Struktura (členění) práce: Práce má strukturu logicky na sebe navazujících kapitol. 
V pozdějších kapitolách se autorka věnuje podrobněji barcodingu u protist. 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární zdroje a relevantnost údajů je v pořádku. 
 
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): 
 
Text je po formální stránce v pořádku. Práce je napsána dobrou češtinou a 
zaznamenal jsem jen nepatrné množství překlepů. V práci nejsou žádné obrázky ani 
grafika. U rešerší asi nejsou tyto prvky nezbytně nutné, ale oživení by do textu určitě 
přinesly. 
 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce cíle splňuje. Očekával jsem více od části věnující se konkrétně barcodingu u 
protist, na kterou i měl být kladen důraz především. Na druhou stranu chápu, že 
dostupných dat u protist je poskrovnu a tudíž tato část práce byla určitě obtížná.  
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Otázky a p řipomínky oponenta: 
 
Na autorku práce mám následující otázky: 
1. Obrněnky: Z uvedeného textu v kapitole 9.2 vyplývá, že COI byl u obrněnek 
uznán jako vhodný barcode na základě fylogenetické analýzy, která podpořila 
předešlé analýzy (větvení do několika základních skupin) jiného molekulárního 
markeru. Otázka: Byla u obrněnek provedena studie barcode gapu, tedy 
(ne)překryvu vnitrodruhové a mezidruhové variabilty, údaje velmi důležitého pro 
uznání vhodnosti DNA markeru jako barcodu? 
2. Nálevníci: Paramecium caudatum a P. multimacronucleatum mají shodné 
sekvence SSU rDNA a ITS oblasti. A vykazují vysoké vnitrodruhové odchylky v COI. 
Nemůže být toto výsledkem jedné ze slabin COI barcodingu? Jestli tuto možnost 
nepřipouštíte, odhadla byste, jakou slabinu jsem měl na mysli? 
3. V bakalářské práci jsem čekal i příklad známého "barcodování" slavným De 
Jonckheerem. Mám na mysli popis nových druhů naeglérií na základě pouhé jedné 
substituce v ITS oblasti. Jaký je na to váš názor a může toto být považováno za 
barcoding? 
4. Předpokládám, že tato práce je podkladem pro experimentální magisterskou 
práci. Do které skupiny protistů se "pustíte"?   
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 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 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 e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz (pro účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 
výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu: Zuzana Starostová, katedra 
zoologie P řFUK, Vini čná 7, 128 44 Praha 2 

 


