
 Strana 1 

Posudek na bakalářskou práci 
 

X   školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
Lukáš Kratochvíl 

Datum: 
6. 9. 2013 

Autor: 
Jan Ehl 

Název práce: 
Mechanismy determinace a diferenciace gonády plazů 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Shrnout poznatky o molekulárních mechanismech determinace a diferenciace gonády 
včetně zaměření na pohlavní revertanty. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Standardní. 
 
 

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

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
- 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je graficky pěkně vypracovaná, obsahuje ale mnohé gramatické chyby (zejména 
v interpunkci – obzvláště v závěru), reference byly dělány softwarově, ale opět se 
ukazuje, že to vůbec nezaručuje jednotné uvedení literárních zdrojů, jazyková úroveň by 
mohla být lepší. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Na práci je vidět nadšení pro věc, Jenda toho hodně přečetl a dost o tom přemýšlel, 
v práci na mnoha místech uvádí své vlastní názory a bývají docela rozumné. Už při 
čtení předchozích verzí práce vyšlo najevo, že má věci daleko promyšlenější než by se 
mohlo zdát z neobratného vyjadřování v textu. V budoucnu by se měl zaměřit na 
přesnější vyjadřování, některé formulace zavádějí už natolik mystikou, že si až nejsem 
jistý, zda se jedná o neobratnost či o hluboké filozofické zamyšlení, jehož hloubky 
nejsem schopen dohlédnout (např. formulace „Jedni…se dívají spíše shora a vidí 
výsledek, tedy něco, co nastalo a existuje“). Z tohoto odstavce bych vůbec nepochopil, 
co že si vlastně myslí ty dva hádající se tábory autorů zastávající opačné názory na to, 
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zda GSD a ESD jsou dichotomicky odlišné mechanismy či jedno rozmazané kontinuum.  
Celkově si myslím, že se mu docela povedly stěžejní a dosti obtížné části o genech 
účastnících se determinace či diferenciace gonády a o revertantech, naopak závěr je 
formulován dost nešťastně ve stylu „kdyby to už předchozí autoři udělali pořádně, tak by 
se to už vědělo a nemuselo by se na tom dál bádat“. I tento nedostatek bude doufám 
překonán, až bude autor konfrontován s vlastním experimentálním výzkumem např. 
během řešení diplomové práce. Celkově tedy spis považuji za místy docela zdařilý, 
inovativní a originální, ale poněkud znehodnocený některými formálnějšími či 
jazykovými prohřešky. 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 

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

 výborně   x 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 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. 


