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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…) 
Cílem práce bylo z dostupných literárních zdrojů shrnout informace ohledně 
ukončeného vs. neukončeného růstu u amniot. Autorka definuje rozdíl mezi 
jednotlivými typy růstu, mechanismus a fyziologickou regulaci růstu, ekologické a 
fylogenetické vlivy. V závěru je dílčí analýza věnující se rekonstrukci ancestrálního 
stavu zkoumaného jevu založená na údajích z literatury. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna tradičním způsobem na Abstrakt, Úvod, 10 kapitol věnujících se 
jednotlivým aspektům růstu, Závěr, Literární zdroje a 2 přílohy. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka cituje v práci celkem 119 literárních pramenů, z nichž je jeden sekundární. 
Práce jsou relevantní a citovány správně. Velmi oceňuji, že se Veronika naučila 
používat citační databázi. Jistě existuje ještě mnoho prací, které by bylo možné 
zahrnout, nicméně vzhledem k omezenému rozsahu bakalářské práce to nebylo 
možné. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce obsahuje údaje z literatury zabývající se ukončeným respektive 
neukončeným růstem sumarizované v tabulce a následně vyhodnocené 
v programu Mesquite. Autorka správně interpretuje fylogenetický strom, kde je 
vymapována rekonstrukce ancestrálního stavu zkoumaného znaku. Analýza měla 
za cíl především graficky ilustrovat stavy zkoumaného znaku a výjimky v rámci 
jednotlivých fylogenetických linií. Výsledky jsou ovlivněny nedostatečnými 
informacemi o stavu znaku u většiny organismů. Autorce se podařilo na základě 
použité literatury zpochybnit stále zmiňovanou univerzálnost neukončeného růstu 
v rámci Squamat. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Obrazová dokumentace je v práci postačující, grafy i tabulky jsou správně 
popsané. Grafická úroveň textu je dobrá. Větší výhrady bych měla k jazykové 
úrovni textu. Věty jsou někdy těžkopádné a chybí mi větší provázanost jednotlivých 
částí textu.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Veronika Stanková byla od první chvíle zdatná a samostatná v hledání literatury. 
Z počátku měla problém rozpoznat, kterou použít a kterou ne, to se s postupem 
času zlepšilo. Komplikovanější bylo porozumění jednotlivým manuskriptům, což se 
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odrazilo ve schopnosti přenést do textu nejzajímavější ideje jednotlivých prací. I 
přes výše zmíněné připomínky k provázanosti textu a porozumění literatuře 
autorka splnila vytyčené cíle práce. Naučila se vyhledávat informace a pracovat 
s nimi, správně je citovat a finalizovat je do konečné podoby bakalářské práce. 
Navíc oceňuji dílčí zajímavé výsledky zpochybňující univerzálnost neukončeného 
růstu u Squamat. 
Práci Veroniky Stankové tedy doporučuji k obhájení. Otázky a připomínky ráda 
přenechám oponentovi. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým bodům 
(dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz  
(pro účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 
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