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Název práce: 
Prostorové uspořádání kořenového systému vzhledem k heterogenitám půdy 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Předmětem práce je rešerše možných reakcí kořenového systému rostlin na 
heterogenně rozmístěné živiny v půdě (tzv. root foraging, se zaměřením na změny 
v morfologii kořenového systému) a diskuse možných způsobů studia tohoto 
fenoménu a jeho významu v ekologii rostlinných společenstev. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Hlavní kapitoly a jejich pořadí jsou zvoleny vhodně. Členění do podkapitol by však dle 
mého názoru mělo být lépe promyšleno, stejně tak jako řazení podkapitol v rámci 
kapitol: obojí by zvýšilo čtivost celé práce a čtenáři usnadnilo sledování myšlenek 
autora. 
 
Příkladem nešťastně zvoleného řazení podkapitol je celá kapitola Kompetice 
v heterogeních půdách. Autor se již na začátku kapitoly zabývá vztahem půdní 
heterogenity a kompetice, následně v další podkapitole přejde k popisu specifik 
podzemní kompetice oproti nadzemní, poté se vrací ke vzahu kompetice a 
heterogenity půdních zdrojů, aby úplně na závěr umístil podkapitolu „principy 
kořenové kompetice“). Zde by bylo mnohem vhodnější se nejprve zabývat podzemní 
kompeticí a jejími principy samostatně a pak teprve přejít k jejímu vztahu 
k heterogenitě. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autor použil velmi nadstandardní množství zdrojů (celkem 115 primárních citací 
odborné literatury + 12 sekundárních citací), s nimiž v textu vhodně pracuje a používá 
relevantní údaje.  
 

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 velmi dobrá, jen s malým množstvím překlepů nebo 
pravopisných chyb. Použité obrázky dobře ilustrují text a jsou správně popsány. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce dle mého názoru splnila vytyčené cíle. Autor pracuje s velkým množstvím 
odborné literatury a provádí rešerši velmi rozsáhlé (a relativně obtížné) problematiky. 
Je přesto znát, že věci dobře rozumí a dokáže kriticky pracovat s dostupnou 
literaturou (velmi se mi např. líbilo zpracování kapitoly o metodických možnostech 
studia root foraging). 
 
Na druhou stranu se tato tematická rozsáhlost (od heterogenity živin v půdě, přes 
možné reakce kořenového systému individuí, po interakce těchto reakcí s rostlinnou 
kompeticí a jejich význam v sukcesi, rostlinných invazích a koexistenci druhů) stává 
největší slabinou práce. Některá témata jsou tak příliš povrchně zpracována (např. 
které živiny jsou relevantní pro root foraging). Autor také v některých místech 
přechází ve složitý výčet výsledků jednotlivých studií, často na úkor srozumitelnosti 
celého sdělení. Někdy laskavému čtenáři zadává i samostudium („srovnej studii X a 
Y“), aniž by sám naznačil, v čem se dané studie konkrétně liší. Čtenář se pak, 
zdánlivě společně s autorem, v množství informací bez jasné myšlenkové linie 
mnohdy topí. 
 
Přes tyto nedostatky některých částí práce autor ukázal, že problematice rozumí, 
dokáže zdatně pracovat s literaturou a kriticky ji hodnotit a sám tvořit odborný text. 
Navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
1. Z prvků důležitých pro výživu rostlin zmiňuješ dusík a fosfor, okrajově i draslík. Jak 
je to s dalšími živinami, jejich heterogenitou a root foragingem? 
 
2. Co může způsobovat vznik „kapes“ s vyšší koncentrací živin? 
 
3. Píšeš, že u klonálních rostlin lze očekávat jiné strategie root foragingu – jaké? 
 
4. Naznačuješ, že root foraging může být ovlivněn přítomností mikrobiálního 
společenstva. Můžeš uvést nějaký příklad, jak? 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
plna verze viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2017-pravidla.pdf  

 Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 4. 9. 2018. Podepsaný předejte osobně mně při 
obhajobě, nebo před obhajobou dejte do kastlíku s mým jménem u sekretářky, nebo 
pošlete na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 01.  

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2017-pravidla.pdf

