
Strana 1

Posudek na baka|ářskou práci

|--] ško|ite|ský posudek
I oponentský posudek

Jméno posuzovate|e: Jaromír Sed'a

Datum: 12.5.2006

Autor: Stěpánka Ruthová
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K| Práce ie |iterární rešerší. l I Práce obsahuie v|astní výs|edkv'
Cí|e práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Předmětem rešerše by|y poznatky o mezidruhové hybridizaci per|ooček rodu
Daphnia.

Struktura (členění) práce:

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi!(a) autcr(ke} r, rešerěi re|evantní údaje z liter.ár"ních zdt"ojů?

Literární zdroje jsou dostatečné' Seřazení odkazů V seznamu literatury by ale chtě|o
ujednotit pod|e |etopočtu a spoluautorství, viz práce autorů Schwenk, nebo Spaak.

Jsou získané v|astní výsledky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?

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

Formální úroveň práce je dobrá, byť se jedná o prvotinu autorky'

Splnění cí|ů práce a celkové hodnocení:

Autorka poda|a přeh|ed zna|ostí o mezidruhové hybridizaciperlooček rodu Daphnia
a proved|a konfrontaci s obecnými poznatky o mezidruhové hybridizaci v rámci
rostlinné a Živočišné říše. Rešeršní práce je dobým podkladovým meteriá|em pro

experimentá|ní práci zabývajíci se identifikací hybridů druhového komplexu Daphnia
longispina



otázky a připomínky oponenta:

Na Tabu|ku 1 na straně 23 není odkaz v textu, zároveň není uvedeno odkud
souhrnné eko|ogické charakteristiky pocházejí. Pro D. cucullata bych předpok|áda|
predační tlak ryb spíše nízký, neŽ střední'..

Na straně 12 nahoře jsou uvedeny čtyři mo|eku|árně-genetické metody detekce
hybridů' V kapito|e metody (strana 33) se pojednává jen o dvou z nich.

Strana 2

Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

ve|mi dobře nevvhověl(a)
Podpis škoIiteIe/oponenta:

lnstrukce pro vypIněn í:

o Prosíme oponenty i školite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým
bcdům (docrŽujte rczsah)' tučně vyznačené rubr!ky jscu povinnou součástí posudku.

. V případě práce za|ožené na v|astních výsledcÍch hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a
zpracování výsledků, obdobně jako u práce diplomové'

. 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 (iako součást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá)' Viničná 7, 128 44 Praha2'


