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X Práce je |iterární rešerŠí. L-.] Práce obsahuje vlastní výs|9dky
Cí|e práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza..')

Cí|em práce je shrnout současné zna|osti o mezidruhové hybridizaci v rámci rodu
Daphnia, zejména o jejích eko|ogických a evo|učních dŮs|edcích. Vzh|edem
k rozsahu prob|ematiky nejsou v práci s výjimkou přílohy zahrnuty v|astní výsledky.

škoIite|ský posudek
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Práce ie Iiterární rešerŠí.
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Struktura (č|enění) práce'

Struktura práce odpovídá zadanému tématu rešerše. Klíčové kapito|y se zabývají 1)
charakterÍzací mezidruhové hybridizace v rámci rodu Daphnia,2) eko|ogickými
v|astnostmi hybridů a jejich interakcemi s rodičovskými druhy, 3) evo|učními
důsledky hybridizace per|ooček. Dá|e nás|eduje pasáŽ popisující nejvýznamně1Ší
metody vyuŽívané pro detekci hybridů. Dů|eŽitou součástí práce je příloha - rLlkopis
(v současnosti v recenzním řízení) popisující novou metodu pro identifikaci druhŮ a
hybridŮ komp|exu D, longispina. Rukopis je výs|edkem spo|upráce pěti evropských
pracoviŠt', data Štěpánky Ruthové hrá|a přijeho vzniku významnou ro|i'

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v reŠerši re|evantní Údaje z|iterárních zdrojů?

Přes 140 citací, z toho jen minimum převzatých, pokrývá naprostou většinu
významnějších pubIikací souvisejících s tématem.

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

Ano'.K interpretaci publikovaných Údajů nemám výhrady'

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková Úroveň):

Formálně je práce na Úrovni, jak po stránce typografické, tak 1azykové.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Cí|ů práce - shrnout současné zna|osti o prob|ematice hybridizace v rámci roou
Daphnia - by|o d|e mého názoru p|ně dosaŽeno. Za review podobných kva|it Lry se
nemusel stydět ani student s|uŽebně podstatně starŠí. o kvaIitě práce odvederré
během baka|ářského studia svědcí i spo|uautorství při|oŽeného rukopisu jiŽ
odes|aného do recenzovaného zahraničního časooisu.



1 otárzky a prlpominxy oponenta:
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Navrh ho'dnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástízveřejněných 
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Instrukce pro vypIněn'

. Prosíme oponenty i školite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednotlivým
itodŮm (dodrŽujte rozsah)' tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.. \/ případě práce za|oŽené na v|astnÍch výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a
zpracování výs|edkŮ, obdobně.1ako u práce dipIomové.. Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě na horakíonatur.cuoi.cz (pro Účely
zveřejnění na internetu)' a dále podepsaný v 1 výtisku (ako součást protoko|u o óbhajobě) ná
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng' Jitka Suchá), Viničná 7, 128 44 Praha2.


