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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…) 
Autorka shrnuje poznatky o vzniku a tvorbě haploidních embryí myši. Popisuje 
rozdíly ve vývoji jednotlivých typů embryí a vlastními daty potvrzuje pomalejší vývoj 
haploidních partenogenních embryí ve srovnání diploidními partenogenetickými 
embryi. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce má klasické členění. Obsahuje literární rešerši i vlastní experimentální data. 
Plně odpovídá charakteru bakalářské práce. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka použila relevantní literární prameny, které jsou správně citovány. Použité 
zdroje pokrývají dostatečně zvolené téma a jejich počet (147) je velmi 
nadstandardní. Autorka dokázala načerpané informace vhodně utřídit. Zvláště bych 
chtěl ocenit zdařilou kombinaci původních prací, které určovaly základy tohoto 
tématu, a současných poznatků z recentních publikací. Autorka také v textu odlišuje 
primární a sekundární zdroje, což velmi zjednodušuje orientaci čtenáře. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce obsahuje vlastní experimentální část. Autorka zde dokázala, že je schopna 
získat, zpracovat a vhodným způsobem interpretovat data vlastního výzkumu. 
Vysvětlení metod a diskuze výsledků by mohly být obsáhlejší, ale i v této podobě 
překračují nároky kladené na bakalářskou práci. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce je po formální stránce vytečná. Neobsahuje gramatické chyby ani překlepy. 
Text je napsán velmi čtivě a srozumitelně. Grafická úroveň textu je výborná. 
Menší výhradu bych měl k použitým obrázkům. Je třeba vyzdvihnout snahu autorky 
o vytvoření vlastních obrázků, ale například u obrázku 2 je poměrně náročné se 
zorientovat a bylo by výhodnější použít spojovacích šipek jako je tomu v původní 
citované práci. U obrázků náležejících k vlastní experimentální části bych doporučil 
zviditelnění popisků v obrázku i v grafech, jelikož jsou velmi špatně čitelné. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka splnila veškeré nároky na bakalářskou práci. Dokázala velmi přehledně 
shrnout současné poznatky o vývoji jednotlivých typů haploidních embryí myši a 
spojit je s původními pracemi, které popisují průkopnické experimenty v této oblasti. 
Celkově hodnotím práci velmi kladně a nemám k ní výhrady.  
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Otázky a připomínky oponenta: 
V seznamu zkratek bych konzistentně uváděl nebo neuváděl anglické překlady. 
 
V kapitole 1.1 uvádíte výčet obratlovců, u kterých byla popsána partenogeneze, ale 
chybí tam ptáci. Například u krocanů je velmi dobře popsána. 
 
Kapitola 2.1.5 je založena na jediné publikaci a bylo by vhodné ji doplnit o informace 
z dalších publikací. 
 
V seznamu literatury bych se pokusil vyhnout citování článků, u kterých měla 
autorka k dispozici pouze abstrakt, i za cenu použití sekundárního zdroje. 
 
Otázky: 
V kapitole 2.1.1 popisujete hypotézu o omezeném množství materiálu pro tvorbu 
prvojader v cytoplazmě z roku 1955. Jsou o tomto tématu nějaké informace 
v recentních publikacích? 
 
Na začátku kapitoly 2.1.4 je poznámka o různé velikosti blastomer u haploidních 
embryí a o možnosti původu tohoto rozdílu v různém počtu předchozích dělení. Bylo 
by možné tuto hypotézu nějak potvrdit? 
 
Mohla byste stručně uvést odlišnosti průběhu dějů následujících po přirozené a 
umělé aktivaci oocytu? 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


