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Název práce: Úloha pohlavních chromosomů ve speciaci

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem práce je shrnout dosavadní poznatky o roli pohlavních chromosomů X a Z při vzniku druhů. 

Struktura (členění) práce:

Práce je přehledně členěna do tří hlavních kapitol. V první kapitole autorka čtenáře seznamuje se základními poznatky o pohlavních chromosomech, reprodukčně izolačních mechanismech a speciaci. Ačkoli jde vesměs o učebnicové poznatky, pro čtenáře neznalého problematiky, je tato úvodní kapitola určitě užitečná. Ve druhé kapitole autorka uvádí čtenáře do problematiky úlohy pohlavních chromosomů ve speciaci a ve třetí, klíčové, kapitole jsou rozebrány jednotlivé mechanismy, které mohou být odpovědné za velký vliv chromosomu X a Z při vzniku druhů. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Literární zdroje jsou dostatečné. Autorka cituje 69 vědeckých prací. Vytknout se dá jen nesjednocené názvosloví časopisů a nejednotné používání diakritiky (např. Dufková, Bímová, Piálek jsou jednou uvedeny s čárkami a podruhé bez).  

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Práce neobsahuje vlastní výsledky.

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

Formální úroveň práce je dobrá. Gramatických chyb a překlepů je v práci málo. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Celkově je práce podle mého názoru velmi zdařilá. Jitka se při sepisování musela zorientovat ve velmi široké problematice zahrnující molekulární evoluci, genetiku reprodukční izolace, ale také teorii pohlavního výběru a sympatrické speciace. I přes tento široký záběr se Jitka se zadaným tématem vypořádala dobře a přestože má práce své drobné „mouchy“ - které tady nebudu rozvádět, protože to určitě udělá oponent - práce je velmi kvalitní a přináší nejnovější poznatky z oboru. 

V závěru práce autorka krátce popisuje návaznost na diplomovou práci, během které bude zkoumat roli chromosomu Z ve speciaci u dvou druhů slavíků. Ačkoli v bakalářské práci neuvádí žádné vlastní výsledky, ráda bych ocenila, že se Jitka během minulého roku už zapojila do výzkumu v laboratoři i v terénu a její předběžné výsledky jsou kvalitním základem pro její diplomovou práci.
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