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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Tomáš Koubek 
 

Datum: 30.8.2018 
 

Autor: Michaela Mráčková 
 

Název práce: 
Vliv prostředí na rozšíření a koexistenci různých patogenů na jednom druhu rostliny 
 

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

 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo sebrat informace o všech faktorech, které by mohly mít vliv na 
výskyt a koexistenci více druhů patogenů na planě rostoucích rostlinách. Kvůli 
malému počtu článků přímo na toto téma je práce širší rešerší zaměřenou především 
na fyziologické procesy a abiotické faktory, které nám mohou pomoci v pochopení 
fungování vícedruhových patosystémů. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Logická a dostatečná, možná by shrnutí kapitol užila vlastní podnadpis Shrnutí. 
 
 

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

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Neobsahuje, pouze výhled budoucí DP. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Velmi dobrá, grafiku neobsahuje, nebyla pro téma potřebná. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce splnila očekávání a je dobrou rešerší tématu. Obsahuje zajímavé informace o 
obraně rostlin před patogeny, vlivu abiotických podmínek na rozšíření patogenů a 
další údaje o významu výskytu více patogenů na jedné rostlině. Z valné části se 
vyhýbá planým patosystémům s jedním patogenem – toto téma je příliš rozsáhlé a 
poměrně dobře prozkoumané a většinou nepřispívá k tématu, takže to není na 
závadu. 
Autorka se velmi dobře dokázala vyrovnat s nedostatkem prací na původní téma a já 
doufám, že její DP bude jedním z prvních prací komplexněji pojednávajících toto 
téma. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 

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

