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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 je shrnutí dosavadních znalostí o karyotypech a pohlavních 
chromosomech u skupiny Laterata. Navíc se tyto údaje snaží autorka samostatně 
analyzovat v kontextu známých fylogenetických vztahů a rekonstruuje 
předpokládanou karyotypovou evoluci této skupiny.  
 

Struktura (členění) práce: 
Práce obsahuje čtyři základní kapitoly: 
1. Úvod. Ten zahrnuje část vysvětlující základní charakteristiky karyotypů, které se 
v práci diskutují. Dále jsou zde v krátkosti shrnuty fylogenetické vztahy vyšších 
taxonomických jednotek skupiny Laterata a na konec jsou zde také uvedeny cíle 
práce. 
2. Fylogenetická analýza - ta tvoří nejpodstatnější část práce. Jedná se z větší části 
o text popisného charakteru rozdělený na jednotlivé fylogenetické linie. 
3. Závěr 
4. Seznam použité literatury 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Práce přináší kompletní přehled publikovaných údajů o karyotypech zástupců 
skupiny Laterata. Množství použitých literárních zdrojů je pro bakalářskou práci 
dostatečné. Práce z textu jsou uvedeny v seznamu použité literatury a citace jsou 
uvedeny v jednotném stylu. Jen drobná připomínka k řazení článků v seznamu 
literatury – většinou se nejdříve uvádějí publikace, kde je autor sám a teprve pak 
abecedně ty s více spoluautory. 
  

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Autorka se na základě publikovaných údajů snaží o rekonstrukci evoluce karyotypů 
za využití programu Mesquite metodou maximální parsimonie. Popisuje zjištěné 
možné ancestrální stavy jednotlivých linií skupiny Laterata a snaží se vysvětlit 
známé odchylky od tohoto stavu. U některých skupin uvádí i hypotézy jiných autorů. 
Zůstává nicméně spíše na popisné úrovni. Je škoda, že se neodvážila kritičtějšího 
zhodnocení vlastních i dříve publikovaných výsledků. To pravděpodobně pramení ze 
zatím malých zkušeností s touto problematikou.  
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Vlastní text je hodně popisný a není příliš čtivý, není také prost překlepů a 
neobratných formulací. Obrazové dokumentace je poměrně málo. Obr. 3 a 4 nemají 
měřítka a zejména obr. 4 by byl srozumitelnější s jasněji označenými 
mikrochromosomy a pohlavními chromosomy. Fylogenetický strom rekonstruující 
evoluci počtu chromosomů je vhodně doplněn o konkrétní počty chromosomů a 
literární zdroje – umožňuje to rychlou a přesnou orientaci. Drobná chyba zde 
představuje pouze použití stejného čísla 67 pro dvě publikace.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
V práci se podařilo shromáždit literární data o karyotypech a pohlavních 
chromosomech druhů ze skupiny Laterata. V tomto směru se cíle bakalářské práce 
podařilo splnit. Autorka se tyto informace pokusila využít ve vlastní analýze a 
rekonstruovala karyotypovou evoluci této skupiny. Zjištěné výsledky se snaží 
porovnat s již publikovanými údaji. Vlastní text je nicméně velmi popisný a 
v některých částech klade velké nároky na koncentraci čtenáře.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
U skupiny Tupinambinae autorka navrhuje testování homologie karyotypů, jaký by 
zvolila postup? 
 
U Aspidoscelis tigris autorka uvádí publikovanou hypotézu o možné změně polohy 
centromery na předpokládaném Y chromosomu vlivem pericentrické inverze (Cole et 
al. 1969). Napadají jí i jiné možné přestavby, které mohou tuto změnu vysvětlit (a dle 
obrázku zřejmě i změnu velikosti chromosomu)? 
 
U druhu Zootoca vivipara autorka zmiňuje zjištění přítomnosti systému ZW u 
některých populací a neopohlavních chromosomů u jiných. Celý odstavec o 
přestavbách pohlavních chromosomů zakončuje větou, že některé poddruhy (Z. 
vivipara vivipara a Z. vivipara carniolica) se už ani na kontaktních areálech nekříží. 
Může specifikovat podrobněji diferenciaci karyotypů (pohlavních chromosomů) 
těchto dvou poddruhů? 
 
Na straně 14 autorka zpochybňuje výsledky srovnávacího cytogenetického 
mapování (Srikulnath et al. 2014). Může detailněji rozvést, jak určení pohlavního 
chromosomu Z vedlo k chybným výsledkům? 
 

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 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. 


