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Název práce:
Úvod do studía karyotypu socíá|ních pavouků

|}J Práce je |iterární rešerší |}J Práce obsahuje vlastní výsledky
Kromě souborných informacío biologii a cytogenetice sociá|ních pavouků obsahuje
práce také řadu v|astních výsledků

Gíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Jedním z cílů práce bylo zpracování přehledu biologie sociálních pavouků, a to
s dů13;em.na evolucijejich karyotypu' U něktených skupin hmyzu se objevují
modiťikace t<aryotypu jako např. haplodipoidie, které mohou akcelerovat evo|uci
socialiÍy. výzkum těchto fénoménŮ je u sociálních pavouků zalím v počátcích.
Neméně dů|eŽitá je proto experimentá|ní část, která zahrnuje popis karyotypu u
několika druhů sociálnÍch stepnÍkovítých pavouků s neznámým karyo1ypem.: Studiurn
karyolvRu by|o komp|éxní,:krÓměstanovenÍ karyogramu a typu chrómózomovéhó
určení poh|aví zahrnovalo i ana|ýzu meiotického dě|ení, zejmóna s ohledem na
chován í poh|avních chromozomů.

Struktura (ě|enění) práce:
Práce je standardně členěna na úvod, rešerši, metodika, vtastní výsledky, diskusi a
závěr (ktený zahrnuje i cíle další práce), seznam literatury a přílohy. Bakalářskou
práci předchází hutný a výstiŽný abstrakt.

Jsou použité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citováný?
Použi| autor v rešerši relevantní údaje z |iterárnich zdrojů?

l"::il: ':':.?ITi 
prameny jsou relevantňí' .teJicn. uýbt do]<umentuje zájem autora o

zvo|enou prob|ematiku jakoŽ ijejí hlubokou znalost. PouŽité zdrojá jsoů dostatečné a
správně citovány.

Jsou získané vlastnívýs|edky nebo zvolené téma adekvátně olskutovanvz
Zvolené téma i v|astní výstedky jsou odpovídajícím způsobem diskutovány.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formá|ní a jazykové zpracování práce je na dobré úrovni. Autor věnoval značné Úsilí
také grafickému zpracování obrazových příloh, které jsou nedí|nou součástí každé
cytogenetické pub|ikace, obrazové přílohy jsou názorné, rrmoŽňujílépe Éochopit
diskutovanou prob|ematikrl a zda.řilé dokuméntuj í áíškané výsledky.

Sp|nění cí|ů práce a ce|kové hodnocení:
PředloŽená práce dokumentuje schopnost autora ana|yzovat a kriticky hodnotit jak
literaturu vztahujícíse ke zvolené tématice tak i v|astnívýsledky' M' Forman si osvoji|
rovněŽ metodiku přípravy chromozomových preparátů a ana|ýzu karyologických dat'
coŽ vyuŽrje nepochybně při vypracování diplomové práce' Tyto dovednošti;sou
zárukou toho, Že bude schopen získat v rámci magisterského studia řadu zajímavých
a originálních výsledků. Znalosti a výsledky získané při zpracování bakalářské práce
hod|á vyuŽít v sérii č|ánků pro populárně biologický časopis Živa'



Poznámky a připomínky ško|ite|e:
M. Forman projevil po nástupu do mé |aboratoře hluboký zá)em o zadané téma,
kteým je evoluce karyotypu u vybraných skupin sociá|ních pavouků. Kromě
cytogenetiky se dobře orientuje i v zoo|ogii, což při specia|izaci na Živočišnou
genetiku jistě zúročí. Pro získání materiálu dokázaI vyh|edat a kontaktovat zahraniční
specialisty. V rámci magisterského studia počítáme s jeho pobytem na partnerském
pracoviŠtí v Turecku' Jedná se o kamarádského a skromného študenta, t<ten.1se
ochotně angaŽuje iv běŽném provozu |aboratoře'

K před|oŽené bakalářské práci nemám žádné připomínky.

NávrhhodnoceníŠkolitele(známkanebudesouóa

/

lnstrukce pro vyp|nění:
o Prosíme oponenty i ŠKo||tele o UU | |eJ-U qgl,jjší a nejvýstižnější komentáře k jednotlívým

bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznaěené rubrikyjsou povinnou součástí posudku'. V případě práce za|oŽené na vlastních výs|edcích hodnotte rovněŽ pouŽité metody a
zpracování výs|edků' obdobně jako u práce diplomové'o Posudek se odevzdává (zasí|á) v elektronické podobě na ÍŠ,ťfjii,Ít{:i*!*:;*rj;ia (pro úče|y
zveřejnění na jnternetu), a dá|e podepsaný v ,t výtisku tiat<o soůóáši piotóxoru"íóbňalono) ná
sekretariát biologické sekce PřF UK (lng. Jitka Suchá), Viničná 7, 128 44 Praha2.


