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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Provést souhrn poznatků o evoluci pohlavních chromozomů a karyotypu zmíněné 
skupiny, provést fylogenetickou analýzu těchto znaků a posoudit mechanismy jejich 
změny a jejich evoluční důsledky. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Stručný úvod, komentář ke stavům znaků, případně k výsledkům fylogenetické 
distribuce, stručný závěr. Velmi podstatnou součástí jsou obrázky znázorňující 
fylogenetické vztahy mezi druhy a fylogenetickou distribuci počtu chromozomů 
v karyotypu a znalosti o pohlavních chromozomech. 
 

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

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Vlastním výsledkem je zobrazení fylogenetické distribuce stavu znaků na základě 
literárních údajů. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Jazyková a formální úroveň práce je v pořádku. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Oproti předchozí verzi se práce podstatně vylepšila, nejsou v ní podstatnější 
formální chyby a obsahuje úvod do problematiky. Přesto však zůstává vzdálená 
ideální představě. Lucie se ukázala jako poměrně rezistentní vůči radám rozšířit 
práci o zajímavější diskusi týkající se pohlavních chromozomů či evoluce karyotypu, 
chybí srovnání znalostí s dalšími skupinami šupinatých plazů či jiných obratlovců, 
stále je zásadní práce Srikulnatha a kol. z r. 2014 nedostatečně diskutována a chybí 
tak diskuse o procesech vedoucích ke vzniku odvozeného karyotypu ještěrek. Práce 
tak zůstala stále dosti popisná a autorka se čtenáře nesnaží přesvědčit o tom, že se 
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suverénně orientuje v zajímavostech současné plazí cytogenetiky a přináší do ní 
vlastní vhledy. Přesto práce splnila svůj účel a v této podobě je obhajitelná. 
 
 

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. 


