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Archebakterie -svědkové archaika, anebo horká novinka starohor?

E  Práce je literární rešerší.    BZ]  Práce obsahuje vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Cílem  práce je diskuse dosavadních poznatků o vzniku a evoluci archebakterií se
zvláštním zřetelem  k evolučnímu stáří této skupiny a j.ejím  evolučním vztahům  k
eubakteriím. V praktické částí pak bylo úkolem studenta zhodnotit význam evoluce
genu CysN v souvislosti s uvedenými otázkami.

Struktura (členění) práce:

Většinu práce představuje rozsáhlá rešerše literatury o evoluci archebakterií
zasazená do širšího kontextu historie biologie obecně a objevu a výzkumu
archaebakterií zvláště. Závěrečná kapitola pak stručně diskutuje výsledky vlastní
fylogenetické analýzy genu CysN.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši  relevantní údaje z literárních zdrojů?

Autor pročetl a inovativním způsobem zkompiloval rozsáhlou literaturu,  kterou cituje
odpovídajícím způsobem. Vhodně též pracuje s poznámkovým aparátem zřídka
viděným v běžné biologické literatuře.

Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány?

Diskuse literárních údajů je víc než dostatečná,  avšak výsledky fylogenetické
analýzy CysN  by si zasloužily více pozornosti.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Formální úroveň práce, zejména po jazykové stránce, je výborná.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Autor ukáza[, Že mu nečiní potíže zpracovat na zák[adě literárních údaju originální a
nové pohledy přinášející syntézu. Za pozornost stojí vynikající vyjadřovací
schopnosti a bohatá slovní zásoba.  Naproti tomu technická analýza evoluce CysN
zůstala na samotném počátku. Zde se však nepochybně projevila i ne zcela ideálně
zvládnutá role mne coby školitele a přílišná ambicióznost původního zadání práce.
Na základě zkušeností z naší dosavadní spolupráce mohu s radostí prohlásit, že
svym osobnostním založením je Josef Lhotský vysloveně předurčen k práci na poli
historie, filosofie nebo popularizace vědy. Tento příslib jistě rozvine v navazujícím
magisterském studiu.



Strana 2


