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Název práce:
Svntenie a evoluce qenomů obratlovqlJ

Práce je |iterární rešerší. Práce obsahuie v|astní
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní h
Práce se snaŽí kriticky zhodnotit dosavadní znalosti na téma evoluce genomů
obratlovců s důrazem na genové a genomové dup|ika ce, Začiná k|asičkou óňnouou
teorií evo|uce genovou dup|ikací, kterou uvádí do moderního kontextu, dá|e kritickv
srovnává |iterární data podporující či naopak re|ativizující genomové dup|ikace
během evo|uce obrat|ovců , na závěr se věnuje syntenii a evo|uci chromozomů
obrat|ÓvcŮ.
Struktura (č|enění) práce:
Práce je č|eněna na výstiŽný abstrakt, stručný úvod a tři kapitoly' jejichŽ obsah by|
popsán výše' závěr a Seznam pouŽité |iteratury, tedy zce|a v souladu s pravid|y [rosepisování baka|ářské práce.

JsoupouŽité|iterárnízdrojedostatečnéajsou'@
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z |iterárních zdrojŮ?
Literatura je citována správně a výstiŽně, pouŽity jsou relevaniní literární zdroje
včetně klasických i nejrecentnějších

ně1 má v|astní názor. Celý text je v podstatě podařenou diskusí nesnadného tématu.
které 

1.vtisje v poslední kapito|e je ve|ice ,,žhavé,.a rychle se vyvíjející díky pokroku
Jeonotl|Vycn genom|cKych projektŮ a a|goritmů jejich ana|ýzy'

JsouzískanévIastnívýs|edkynebozvolenétémaáo
Ay}or{.á.9rišt9up1|a k tématu 

.kriticky, 
srovnává různé hypoiezy, i t*tul., znát, Žé.,na

Formální úroveň práce (obrazová ookume
Vše v pořádku, práce je psána čtivě, srozumite|ně, v podstatě bei přek|eoů.
obrazová dokumentace je rozsahem a kvalitou adekvátní typu práce.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Práce sp|ni|a cí|e které si k|adla, ve|ice kvalitně pojednává o tématu, které je velice
zajimavé z obecně-bio|ogického h|ediska, pracuje se zce|a recentními objevy, které
přesně zač|eňuje do obecného konceptu. osobně se mi práce ve|ice |íbi|a, zv|áště
poslední kapitola zabývajlci se synteniemi a evolucí obrat|ovčích chromozómŮ.

otázky a připomínky oponenta:
Na straně 3 zmiňujete geny pro rRNA a tRNA jako příklady mnohočetně tandemově
dup|ikovaných genů, kde by moh|o d|e ohnovy teorie docházet ke střádání mutací'
K tomu však pokud vím nedochází, jaký je mechanismus udrŽující uniformitu těchto
mnohočetně se V genomu vyskytujících sekvencí?
Na straně 20 uvádíte, Že lidský karyotyp, velice b|ízký protokaryotypu p|acentálních
savců Se Za 100 miliónů |et podstatně nezměni|. Má tento rys naŠáho karyotypu jako
jakési ,,Žijící karyotypové fosiIie.. nějakou obecnější p|atnost? Například pro rych|óst
speciace, specializace, evoluční odvozengsti, frekvenci nádorového buiení? Jsou
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Návrh hodnocení
informací)

ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude soú@

rně velmi dobře dobře
Podpis škoIiteIe/oponenta-

Instrukce pro vyplnění:
. Prosíme oponenty i Ško|ite|e o co nejstručnějšÍ a nejvýstiŽnějŠí komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznaČené rubriky jsou povinnoú součástí posudku.. V případě práce za|oŽené na vlastních výs|edcÍch hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a
zpracovánívýs|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 ínternetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (jako součást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng' Jitka Suchá), Viničná 7, 12B 44 Praha 2'

známy mo|eku|ární mechanismy, které jsou u některých skupin savců zodpovědné
u jiných za Vysokouza enormní plasticitu karyotypu (např. je|ínci mundŽak),

konzervovanost (zm íněný č|ověk)?


