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Posudek na baka|ářtskou práei

LJ ško|itelský posudek
! oponentsky posudek

Jméno posuzovatele: Mgr' Lenka Šemberová

Datum: 5.9.2006

Autor: Martin Forman

Název práce:
Uvod do studia karyotypu sociálních pavouků

j Práce je literérní rešerší' !eráceóbsffi
cí|e práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza'.')

Revidovat karyotyp sociálního druhu Stegodyphus sarasin arum, stanovit karyotyp
sociálního S. mimosarum a subsociá|ního S. africanus,

Struktura (č|enění} práce:

Součástí práce je abstrakt (v jazyce českém a ang|ickém), úvod, |iterární rešerše
(kapitoly s názvy: Sociální chování u pavouků, Stručný přeh|ed cytogenetiky
pavouků a Cytogenetika sociálních Živoěichů), materiál, metodika, rnýsledky,
diskuze, závěr, |iterďura a pří|ohy.

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka} v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Autorcitoval ve své prácice|kem72 |iterárních zdrajŮ apouži| 3 odkazy na
elektronické zdroje' Literatura je přehledně seřazena d|e abecedy a obsahuje i

citace z roku 2006. PovaŽuji za dostatečné.

Jsou získané v|astní qýs|edky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány?

Ano, nemám žádné připomínky k diskuzi. Rozsah kapitol Metodika a Výs|edky p|ně
odpovídá potřebám této baka|ářské práce.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, graŤika, text, jazyková úroveň):

Text je velmi pěkně napsán' Jazyková úroveň slušná' Menší s|abina ve
zpracování obrázků (chyby v popisu, kvalita obrázků apod.).

$p|nění cílů práce a ce|kové hodnocení:

Práce je ve|mi pěkně napsána a vŠechny stanovené cí|e by|y splněny.Ve|mi
pozitivně hodnotím také fakt, Že autor v současné době připravuje č|ánek o
sociá|ních pavoucích v češtině - do časopisu Živa. Bakalářská práce rovněŽ
nastiňuje cí|e pro budoucí dip|omovou práci'



otazky a připomínky oponenta:

Připomínky: nemnoho přek|epů, ale nejednotnou formou uváděny citace (obcas
chybí závorky apod'). Pár gramatických chyb (sk|oňování podstatných jmen
vlastních, čárky ve větách). U obr' 4 se vyskytují chyby v popisu (např. obrázek h
neobsahuje šipku). Pro celkovou úroveň práce by by|o |epŠí více se věnovat grafické
úrovni obrázků' Zejména jejich popisky by mě|y více čite|né - tj. být součástí Íextu
(např. v textovém po|i). Abstrakt v ěeském jazyce neobsahuje název rodu
ana|yzovaných pavouků {Sťe9odyphus), pouze jeho zkratku (S.).

Z důvodu nedostatku materiá|u nebyla provedena detai|nější analýzachování
poh|avních chromozómů během meiózy u S. saraslnorum. Což je určitě škoda'
V cí|ech pro dip|omovou práci další ana|ýza tohoto druhu zmíněna není. Zjakého
důvodu? Autor zmiňuje, ko|ik samců a kterého druhu by|o pouŽito pro karyologickou
ana|ýzu' Kolik preparátů však bylo z varlat kaŽdého samce připraveno a
analyzováno?

Návrh hodnoceníškolitele nebo oponenta (známka nebude součástízveřejněných
informací)

borně l Ive|mi dobře I ldobře
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Podpis školitele/oponenta:

lnstrukce pro vyp|nění:
. Prosíme oponenty i školíte|e o co nejstruónějŠí a nejqýstiŽnější komentáře k jednotlivým

bodům (dodÉujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
o V případě práce za|ožené na v|astních y,ýs|edcíďl hodnot'te rovněž použité metody a

zpracování výsledků, obdobně jako u práce diplomové.
. Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na horak@natur.cuni'cz (pro úce|y

zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku fiako souČást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát biologické sekce PřF UK (|ng' Jitka $uchá)' Viničná 7,128 44Praha2.


