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Posudek na bakalá řskou práci 
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Datum: 3.9. 2014 
 

Autor: Karel Kodejš 
 
Název práce:  
Charakteristické aspekty populační genetiky živočichů s parazitickou životní strategií 
 

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

 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem bakalářské práce je popsat a charakterizovat základní markery používané  
v populační genetice a klady a zápory jejich použití; dále popsat metody využívané 
při studiu koevoluce hostitelsko-parazitických systémů a na základě příkladových 
studií popsat společné charakteristiky populační genetiky parazitů. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna standardně na úvod, hlavní text a závěr, na konci nechybí seznam 
použité literatury. Hlavní text je dále členěn na kapitoly: Markery používané v 
populační genetice; Statistické zpracování koevoluce a Srovnání populační struktury 
parazita s hostitelem. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Téma je široké a komplexní, ale autor použil velké množství relevantních a pro 
problematiku zásadních zdrojů a správně je cituje. V rešerši pracuje s relevantními 
údaji z citovaných zdrojů.  
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce vlastní výsledky neobsahuje. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je dobrá, jazyková a stylistická úroveň je dostačující. Práce 
obsahuje nezanedbatelné pravopisných a typografických chyb či překlepů, což 
odbornou kvalitu práce nijak nesnižuje, jen ilustruje zřejmě poněkud hektičtější 
povahu jejího vzniku. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Práce splnila cíle, které si vytyčila, a především díky jejímu vypracování získal autor 
teoretický vzhled do metod, které určitě prakticky využije během vypracovávání 
diplomové práce.  
Na práci je vidět, že autor umí pracovat s vědeckou literaturou, formulovat vhodná 
zobecnění a vyvozovat relevantní závěry.  
Práce má velmi dobrou odbornou úroveň, po stránce formální působí trochu 



 Strana 2 
uspěchaně…což ale celkový dobrý dojem nijak výrazně nakazí. 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta: 
 
Pozor na opravdu překotný vývoj dostupných technologií a používaných metod. Věty 
typu „Vzhledem k relativní technické a finanční náročnosti sekvenace jako takové a 
nutnosti velkého souboru jedinců se v současné době používají v populační genetice 
délkově variabilní genetické markery spíše než sekvenační (viz dále) (Sunnucks, 
2000)“ by se v práci z poloviny roku 2014 nemusely objevovat. Stejně tak popis 
RAPD by se měl objevit spíše v nějaké historické kapitole. Práce sice shrnuje 
současný „state of art“…ale hodně drží se zavedených starších postupů, ocenil bych 
větší zaměření se na poslední novinky a vývoj v posledním roce až dvou (chápu, že 
je to ale na v rámci rešerše již publikované literatury náročnější, o dostupnosti 
vhodných review ani nemluvě). 
 
Otázky: 
 
Jaké metody (molekulární i následné statistické) bude autor používat ve své další 
práci, jak je aplikuje a proč si je vybral? 
 
Co si autor myslí o využití NGS dat v populační genetice parazitů a jaký 
faktor/skutečnost považuje prozatím z tohoto pohledu za nejvíce limitující? 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    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, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 
externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie P řFUK, Vini čná 7, 128 44 Praha 2 nebo doru čte do 
místnosti 213 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den 
obhajoby. 

 


