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Název práce:
Archebakterie: svědkové archaika, anebo horká novinka starohor?

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

ř  pohledu  v současnosti  disku_tQvaných__h_yp_Qtéz Q__y_ztahu j_e_dnotlivý_Qh___S_k_upiharc_hebakteriía_gu__bakte_rií_.|

Struktura (členění) práce:
Práce je členěna standardně v souladu s pravidly, a s lehce přiodřenýma ušima se
vejde do čtyřicetistránkového limitu.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
P_o_užil(a)_?u_tg_r_(ka)__y_[iš_e_r_šJreleyqt_Q_í_ÚdajezJ_i_t_e_[á_rníc_b_zÉ]_r_9jů?Seznamliteraturyjevelmiobsáhlý(přibližněl50relevantníchvětšiFo-uTůvoa-nTc-h|ptr::í,ársdenkěu:íšLncíecLt33%řjá3:ěpsš#dvšrznněa:::%yytáát,šísh:=árTckséošrTcíůtypezce,a,

neuvedené v seznamu  literatury (např. s.  7,  9,  12 -vyznačeno v te_xt_±_qpon__er`_t_skéhoxemplá_ř_e_LP_Q§_trádám___z4m_é_na_řádnou_cjia_giBergey_ho_manu_a|_u_:|

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvá_±QÍQizp_ů_s_oberT`_zjs!sáp)±±±|odnoce_ny_±i_§kutovár]y|_______
Autorovy vlastní výsledky jsou originální,  z metodického  hlediska  kvalitněizpracované_ia__yěří_m,že__ě_aLi?_rTiipotenciálně_p_u_blikovate_ln_éJ±__ajsouinter_iFe-t-ovánM

.                     ,,,,                          .,1
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Práce je psána nadstandardně pěknou, místy i vtipnou, místy až ,,neubauerovsky"
znějící češtinou (zejm. s.4 dole, 24 nahoře), v úhledné úpravě,   grafická
dokumentace vlastních výsledků je adekvátní.  Neškodilo by ilustrovat začátek kap.
2.2. obrázkem shrnujícím základní strukturní rozdíly v membránových lipidech mezi
archebakteriemi, eubakteriemi a eukaryoty, ale zase by se tím práce nežádoucně
prodloužila (v presentaci u obhajoby by však bylo vítáno).  Nezaškodil by rovněž
slovníček termínů.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Práci považuji za vysoce nadstandardní a v dobrém smyslu vybočující z řady.
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Otázky a připomínky oponenta:
Předložená práce je mimořádně kvalitní a inspirující -mimo jiné i k následujícím
otázkám:

1.  Lze rozvést tvrzení (s. 5), že vitalismus se v 18. a  19. století ustavil jakožto
opozice mechanicismu (zejména v konfrontaci s vitalismem drieschovského typu)?

2. Taktéž rozvést by bylo možno úvahy o tom, kde začíná a končí fenotyp v éře
molekulárních znaků (s. 8) -aneb zda je či není oprávněné tvrzení (připisované J.
Zrzavému), že i sekvence je fenotyp, akorát Že k jeho zjištění potřebujeme
sekvenátor.

3. Jak se současné proměny názorů na postavení archebakterií projevují ve výuce -
např. z vlastní zkušenosti autora práce?

4.  Prosím konkretizovat „využití archebakterií ve výzkumu rakoviny" (s.  19) -míní se
tím i něco jiného než termofilní DNA polymerázy rutinně používané v diagnostice
(ostatně téměř čehokoli)?

5. Bylo by možno použít EF-1alfa jako outgroup pro fylogenetickou analýzu
CysN/NodQ?

6. Oponentská zvědavost:  proč byl zvolen  RAXML tie lepší než PhyML)?

Další drobné připomínky:

Nejsem feministka, ale pokud autor přechyluje někde (Margulisová),  měl by tak činit
všude (tedy též Dayhoffová,nikoli  Dayhoff,  s. 22) -anebo radši nikde (neb u většiny
autorů nevíme).

Prosím doplnit u obhajoby citaci k hypotéze iii na s. 26.

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

borně   Evelmidobře   Edobře   Ene hověl
Podpis Ško+itele/oponenta:

lnstrukce 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 httD://natur.cuni .cz/bioloaie/files/Bzk-Dravidla-11 -12-2007.doc
Posudek  se  odevzdává  (zasílá)  v elektronické  podobě  na  adresu  filosof@natur.cuni.cz  (pro
účely  zveřejnění   na   internetu),   a   dále   podepsaný   v 1   výtisku   tiako   součást   protokolu   o
obhajobě) na sekretariát Katedry filosofie a dějin  přírodních věd.


