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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo popsat mechanismy, které ovlivňují koexistenci cytotypů ve 
smíšených populacích. Zmíněny jsou prezygotické a postzygotické reprodukční 
bariéry a okolní vlivy zasahující do vývoje smíšených populací.  
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna do 6 hlavních kapitol, 3 z nich jsou vlastní literární rešerší. 
Obsahově největší kapitola 3 obsahuje několik podkapitol řešících faktory, které 
ovlivňují koexistenci cytotypů. Kapitoly na sebe logicky navazují. Za méně 
propracovanou považuji kapitolu 3. 2. 1, kde jsou popisovány jednotlivé případové 
studie. Tyto odstavce v některých případech působí osamoceně a neprovázaně 
s okolním textem, chybí mi tam porovnání jednotlivých studií (např. diploidy vrbovky 
preferují vyšší nadmořské výšky a podobné pattern bylo objeveno i u chrpy luční, 
zatímco u pryskyřníku je to komplikovanější … apod.) 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci je použito 72 literárních zdrojů (až na vzácné výjimky primárních), což je 
dostatečný počet pro takovýto typ studie. Autorka cituje správně a citace jsou v textu 
umístěny srozumitelně.  
 

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, občas se vyskytují drobné gramatické a typografické 
chyby (osamocená písmena na konci řádku, dvě závorky vedle sebe). K textu nejsou 
přiloženy žádné obrázky ani tabulky, což považuji za jeden z nedostatků autorčiny 
práce. Vhodně zvolené obrázky by názorně ilustrovali popisované příklady v textu.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Hlavní částí předložené práce je literární rešerše, která splnila cíle uvedené v úvodu. 
Autorka se naučila pracovat s vědeckou literaturou a vhodným způsobem jí rešeršně 
zpracovat. Práce je zdařilá a doporučuju ji k obhajobě.  
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
Připomínky (neočekávám komentář): 
 
Pozor na životnost a neživotnost slov polyploidy, hybridy, apomikty. V textu jsou užity 
obě možné varianty („polyploidy“ a „polyploidi“). Nutno používat konzistentně, buď 
jedno nebo druhé.  
 
Na str. 5 zmiňujete, že diploidy rostou pomaleji a v další větě navazujete, že mohou 
rychleji obsazovat plochu a potlačit polyploidy, což nedává smysl, když by měly růst 
pomaleji. Následně to vyvracíte na str. 12 s tvrzením, že tetraploidy mají pomalejší 
růst než diploidy.  
 
Str. 7: Tato skutečnost pak může zvyšovat pravděpodobnost páření mezi jedinci 
stejného cytotypu (nevhodně zvolený termín, u rostlin spíše použijeme termín 
opylení). 
 
Otázky:  
 
1) Autorka uvádí na str. 18 a 20 mentor efekt, aniž by byl dále vysvětlen. Může 
autorka vysvětlit (na nějakém příkladu) mentor efekt.  
 
2) Na str. 9 se píše, že polyploidizace mohla významně usnadnit kolonizaci aridních 
stanovišť. Mohla by autorka říct nějaké důvodu, proč mohou být polyploidy 
úspěšnější na sušších stanovištích na rozdíl od diploidů? 
 
3) Autorka uvádí výskyty diploidů a tetraploidů u různých druhů. Mohla byste zobecnit 
a říct, kde převažují diploidy a kde tetraploidy, a proč?  
 
4) Na str. 20 uvádíte příklad s Townsendia hookeri o kolonizaci dříve zaledněných 
území apomiktickými polyploidy, zatímco sexuální diploidy se vyskytují v glaciálních 
refugiích. Tato tvrzení jsou součástí jedné teorie řešící zeměpisné rozmístěný 
sexuálních diploidů a apomiktických polyploidů. Věděla byste něco více o této teorii (v 
textu ji nezmiňujete) a nějaký další příklad (např. z Evropy)? 
 
5) Hodlá se autorka věnovat tématu i do budoucna? Mohla byste stručně nastínit 
vaše plány (modelový druh, metodika apod.)?  
 

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

