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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Práce je literární rešerší zabývající se problematikou archeogenetického výzkumu. 
Obsahuje souhrn dostupné literatury týkající se historie, vývoje a využití tohoto 
vědního oboru. Autorka zde shrnuje recentní poznatky o molekulárních metodách 
sloužících k objasnění evoluce a systematických vztahů mezi vymřelými a 
recentními organismy na příkladu třídy Amphibia. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Celkový rozsah práce je 34 stran, text je čtivý a je členěn standardně na Úvod, 
Literární přehled, Závěr a Seznam citované literatury. Struktura práce je logická a 
přehledná. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Prameny využité studentkou v předložené práci lze považovat rozsahem i kvalitou 
za standardní. Autorka využívala odpovídající zdroje dat, avšak v některých 
případech by měla nahradit citace z populárně naučných časopisů (např. časopis 
Svět, Živa) citacemi odbornými. Obecně se autorka snaží dodržovat citační normy 
odpovídající bakalářské práci. Nepodařilo se jí ale vždy dohledat původní literární 
prameny. Příkladem za všechny může být použití citací „Schweitzer, 2004“ nebo 
„Borková, 2011“ na straně 23 při popisu základních principů metody PCR, které byly 
známy už v 80. letech minulého století. Zde by měli být citováni spíše Saiki et al., 
1985 a Mullis et Faloona, 1987. V seznamu citované literatury některé citace chybí 
(např. Willerslev, 2007), některé naopak přebývají (Asahida et al., 1996). V citacích 
s větším počtem autorů byli v některých případech všichni vyjmenováni, jindy bylo 
ponecháno pouze „et al.“. Vyskytují se zde i překlepy ve jménech autorů (Nooan; 
Noan) a další drobné chyby. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. V kapitole 3.5 na straně 28 autorka sice popisuje 
svoje seznámení s metodami izolace DNA, není to však v návaznosti na řešené 
téma. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
S formálně obstojně zpracovanou úvodní částí práce kontrastují formální a 
stylistické nedostatky jejího závěru. Práce působí dojmem, že v důsledku časové 
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tísně již nebyla kontrole textu věnována dostatečná pozornost. Například se zde 
v rozmezí tří odstavců opakovaně vyskytuje věta „Většina mutací je selekčně 
neutrálních nebo negativních.“ (str. 26). Tato situace je nejvíce zjevná na výše 
zmíněném seznamu citované literatury. Oceňuji jazykovou úroveň práce, kdy 
autorka až na pár výjimek dobře porozuměla textu a zpracovala vědecká data z 
vysoce odborných, recentních publikací zahraničních autorů. Také obrazová 
dokumentace je na dobré úrovni – tabulky i obrázky jsou vsazeny přímo do textu, 
jsou řádně popsány a v textu je na ně patřičně odkazováno. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle, které si autorka definovala, byly formálně splněny. Autorka práce se snažila 
pojmout dané téma sice komplexně, bohužel však na úkor obsahové stránky. Název 
práce by napovídal, že problematice výzkumu žab v archeogenetice bude v této 
práci věnována větší část textu, nikoliv pouze 4 strany. Je však zřejmé, že u skupiny 
organismů, která je zatím z tohoto pohledu nedostatečně prostudována je téměř 
nemožné napsat obsáhlejší rešerši. Velké nedostatky vidím také v molekulárně 
biologické části práce, kde se vyskytuje množství nepřesností i faktických chyb, 
které kazí celkový dojem z práce. 
 
I přes výše zmíněné nedostatky doporučuji práci k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
S přihlédnutím na fakt, že autorka pochází z geologického oboru, se dá u řady 
nepřesností v molekulárně biologické části práce přimhouřit oči, avšak některé 
obzvlášť závažné příklady bych ráda uvedla na pravou míru, zejména s úmyslem 
autorce pomoci se v dané problematice lépe zorientovat: 
- Chloroplastová DNA podle nových poznatků není cirkulární, ale lineární (autorce 

doporučuji k přečtení publikaci Bendich, 2004).  
- Eukaryontní genom může obsahovat DNA nejen v jádře, mitochondriích a 

plastidech, avšak také ojediněle v plazmidech (např. u kvasinek). 
- Specifické DNA glykosylázy tyto mutace nikoliv způsobují, nýbrž naopak 

opravují. 
 
Otázky: 
 

1. Proč si autorka myslí, že na vodní prostředí vázaná vyhynulá skupina žab 
Paleobatrachus, nemohla tímto prostředím migrovat na dlouhé vzdálenosti? 
 

2. Na straně 24 je správně uvedeno, že Taq polymeráza nemá korekční aktivitu, 
a proto výsledné amplifikované úseky DNA obsahují chyby. Mohla by autorka 
uvést, jakým způsobem se tomuto nežádoucímu efektu v PCR dá v současné 
době obecně zabránit? 
 

3. Na straně 25 jsou zmíněny pojmy genetický drift a genetický draft, nejsou 
však vysvětleny. Mohla by je autorka stručně vysvětlit nyní? 

 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
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