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Posudek na bakalářskou práci

--.j 
škoI ite|ský posudek

! oponentský posudek
Jméno posuzovate|e: Martín Reichard

Datum: 4. 9. 2006

Autor:
Barbora Barančíková

Název práce:
Antagonistická se|ekce a evo|uce poh|avního dimorfismu ve zbarvení ha|ančíků
(Cyprinodontiformes: Aplocheilidae, Rivulidae)

I Práce ie Iiterární rešerší' X )ráce obsahuje v|astní výs|edky
cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Cí|em práce bylo otestovat hypotézu existence genetické korelace zbarvení samic a
samců u rybích če|edí Ap|ochei|idae a Rivu|idae a diskutovat moŽné důs|edky této
korelace (čijejí absence) pro evo|uci pohlavně dimoďního zbarvení.
Nutným předstupněm studie by|o vytvoření souhrnné fy|ogeneze studované skupiny
s|oučením dostupných k|adogramů pro niŽší taxonomické úrovně.

Struktura (členění) práce:

Klasická (abstrakt, úvod, metodika, výs|edky, diskuze, Seznam citované |iteratury),
pro tuto formu baka|ářské práce naprosto vyhovující'

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PoužiI(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z |iterárních zdrojů?

Literární zdrojejsou dostatečné a relevantní. Po formální stránce jsou citace
s jedinou výjimkou v pořádku.

Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány?

Diskuze je ve|ice zdaři|á, autorka zde prokáza|a schopnosti adekvátně zhodnotit
výstupy své práce a uvést je do kontextu současných znalostí prob|ematiky, včetně
a|ternativn ích vysvět|ení.

Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková
úroveň):

Ce|kově vyhovující. obrazová dokumentace a grafické zpracování bez nedostatků,
ovšem Tabulka 2 zce|a nevhodná. Sty|istické zpracování je v někteých pasáŽích
(především v Úvodu) poněkud neobratné , jazyková úroveň dobrá.

Splnění cí|ů práce a celkové hodnocení:

Práce zce|a sp|ňuje jak cí|e odborné, tak obecné nároky k|adené na baka|ářskou
práci. Jedná se o kva|itní odborný text. Problematika je vhodně uvedena, v metodice
adekvátně vysvět|en postup řešení, výs|edky jasně a stručně zpracovány a
prezentovány a ve|ice dobře diskutovány. Doporučuji k obhajobě a k|adnému
hodnocení.



/

otázky a připomínky oponenta:

obecné připomínkv:

1. Citace někteých údajů jsou necit|ivě dos|ovně pře|oŽeny z ang|ičtiny, např'
kompetice samice-samice; vnitropohIavníspory (intersexual conttictyoisputes?);
Dáno tím, Že (given that?) aj'

2' Některé zvo|ené termíny a obraty nepovaŽuji za pří|iš vhodné (např' ,,černohříváci..
pro |vy s tmavě zbarvenou hřívou, ,,snesite|ný..vk|ad do rozmnoiouani, 

"1.;.3. Někdy chybí vědecké názvy zmiňovaných druhů (např. str. 7)

Konkrétní připomínkv a dotazv:
. Str. 5' Jak si autorka představuje, Že samci mohou ,,případně předat svou vita|itu

potomstvu negenetickou cestou"?
. Str. 6,,Kromě ptáků předvádějí napřík|ad jeleni paroži,.....Tyto fenotypové projevy

je|eni samicím nepředvádí, parohy pouŽívď!Í k soubojům mezi samci.'
. Str. 9. Prosím o vysvět|enívěty,,obecně, zda dojde k rozbítí genetické kore|ace,

závisí na poměru se|ekčních t|aků a výs|ednice těchto sil se u někteých Živočichů
můŽe |išit od |okality k loka|itě'..Jedná se o vnitrodruhovou variabi|itu v sí|e
genetické kore|ace mezi poh|avími?

. Str. ,16 (Metodika). Postrádám informaci, proč by|y identifikovány od|eh|é hodnoty a
nás|edně vy|oučeny z ana|ýzy.

. Str. 17. Tabulka 2 je zce|a nevhodná, jedná se o výčet jednotlivých hodnot namísto
střední hodnoty (průměru či mediánu) a údajů o variabi|itě, např. SD, minimum,
maximum).

. Str. 23. Autorka uvádí zajímavé a|ternativnívysvět|enífaktu, Že samci druhů
s rozvázanou genetickou korelací nebylizbarveniještě výrazněji neŽ ti nejpestřeji
zbarvení samci druhů s nerozvázanou genetickou kore|ací. Toto vysvět|eňí souvjsí
s moŽností nízkého predačního tlaku (a tedy i působení přírodního výběru
selektujícímu spíše kryptické zbarvení) na loka|itách, kde se druhy s pestým
zbarvením obou poh|aví vyskytují.
Tato rozvaha postrádá citaci - jedná se o autorčinu hypotézu?

. Zqíma|o by mne, zda autorka hod|á z tématu baka|ářské práce vycházet při
zpracovávání své dip|omové práce a pokud ano, kteým směrem hod|á téma
rozvinout?

Návrh hodnocení ško|itele nebo oponenta (známka
informací)

nebude součástí zveřejněných
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Podpis škoIitelďononenfa.

InstruKce pro vyp|nění:
. Prosíme.oponenty i ško|ite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnějŠí komentáře k jednot|ivým

bodům (dodŽujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástíposudkú.. V případě práce za|oŽené na v|astních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a
zpracování výs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.. Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě na horak@natur'cuni.cz (pro Úče|y
zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (ako souČást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát biologické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Viničná 7 , 12B 44 Praha 2,


