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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
  

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo získání a utřídění poznatků týkajících se determinace a diferenciace 
gonády u plazů. Nemalá část práce je také věnována problematice pohlavních 
revertantů 
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna standardním způsobem. Po stručném úvodu se autor v první řadě 
zaměřil na vysvětlení základních pojmů, jako např. genotypové a teplotní určení pohlaví 
(GSD a TSD), pojmů jako determinace a diferenciace apod. Značná část práce se po té 
věnuje genům, jejichž exprese má na základě dostupné literatury vztah k determinaci a 
diferenciaci pohlaví a to nejen u plazů. Závěr první části bakalářské práce popisuje dvě 
základní dráhy vedoucí k tvorbě samičích a samčích pohlavních hormonů (aromatázová 
resp. reduktázová dráha). Druhá část bakalářské práce se věnuje problematice 
pohlavních revertantů jako nástroje pro studium evoluce determinace a diferenciace 
pohlaví. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
 
Literární zdroje jsou citovány správně. Poznámku a spíše dotaz mám k zeleným číslům, 
která se nacházejí před vlastním číslování příslušné publikace v rámci Seznamu použité 
literatury. 
 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?  
Literární zdroje jsou relevantní. 
 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň bakalářské práce je na velmi vysoké úrovni. Autor zjevně pro psaní 
nepoužil standardní program jako např. Office a musím uznat, že tento krok byl ku 
prospěchu! Na druhou stranu styl psaní je poněkud kostrbatý a bohužel se v textu 
nachází velké množství překlepů a pravopisných chyb, včetně chyb hrubých. Příliš 
povedený není ani anglicky psaný abstrakt, který by snesl rozsáhlejší korekci. Po 
grafické stránce práce vypadá velmi úhledně a čtenář se v ní dobře orientuje. Obrázky 
vhodně doplňují text a pomáhají k lepší orientaci. Přimlouval bych se za přidání 
schématu vzniku samičích a samčích pohlavních hormonů, které by znázornilo tzv. 
aromatázovou a reduktázovou větev vzniku estradiolu resp. dihydrotestosteronu 
z testosteronu.   
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Cíle bakalářské práce byly beze sporu splněny. Autor jasně prokázal schopnost 
pracovat s vědeckou literaturou. Velmi oceňuji aktivní přístup studenta, který do 
práce vkládal své názory a nebál se rozporovat výsledky z impaktovaných  
publikací, jinak řečeno nepokládal je za dané a nedotknutelné, což je potřeba u 
současných studentů všemožně podporovat. Na druhou stranu si myslím, že 
některá tvrzení jsou až příliš odvážná a přičítám je k nezkušenosti začínajícího 
vědeckého pracovníka. Jako příklad uvádím větu: „Myslím, že by i bylo dobré 
konceptovat určité studie tak, aby se během nich získalo maximální množství dat, 
a studie se nemusela například provádět znovu pro její zpochybnitelnost“. Je 
nutné si uvědomit, že koroborovatelnost a koroborování výsledků patří 
k základním pilířům vědeckého myšlení a způsobu práce a tudíž zpochybňování 
výsledků je naopak žádoucí! Na druhou stranu si myslím, že práce obsahuje 
opravdu velké množství chyb, překlepů a slovních neobratností a tudíž jsem 
nucen ji nehodnotit jako výbornou, ale jako velmi dobrou.  
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
1) Student v rámci psaní bakalářské práce zmiňuje jisté ´fáze´. Tento pojem však není 
nikde v textu vysvětlen. Bylo by možné tak učinit nyní? 
 
2) Autor práce tvrdí, že z pokusů zaměřených na hormonální manipulace s pohlavím 
vyplývá, že dráha aromatázy více souvisí s teplotou než dráha reduktázy. Tento fakt 
dokládá tvrzením, že pokud ošetříme vejce druhu T. scripta pomocí DHT, můžeme 
dostat velmi vysoký podíl samců při zlomové teplotě, avšak při FPT tomu tak není. 
Estradiol na rozdíl od DHT má schopnost vést ke zvýšení podílu samic i při MPT.  
Není to tedy obráceně, tj., že tím, že u estradiolu dostaneme zvýšený podíl samic i při 
MPT, pak aromatázová větev je spíše na teplotě nezávislá? 
 
3) Student v práci tvrdí, že pohlavní hormony nehrají žádnou roli při determinaci pohlaví. 
Myslí tím plaze nebo obecně všechny živočichy. Nazíráno touto optikou mohou tedy 
vůbec pohlavní hormony ovlivňovat pohlaví např. u ryb v dolních tocích řek, pokud 
nemají podle autora žádný vliv na determinaci pohlaví? 
 
4) Autor práce na str. 14. Tvrdí, cituji“ Mezi teplotami 22-34C není patrná odchylka od 
poměru pohlaví 1:1, kdežto mezi 34-37C je signifikantně více samic i po uvažování 
všech mrtvých za samce“. Jak mám rozumět poslední části věty „ po uvažování všech 
mrtvých za samce“?   
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Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 
  velmi dobře     

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. 


