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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 je zejména úvod do problematiky rostlinných adaptací, shrnutí 
metodologických přístupů ke studiu lokální adaptace a přehled studií týkajících se 
adaptací zástupců rodu Arabidopsis spojených s růstem podél výškového gradientu.  
 

Struktura (členění) práce: 
 
Anglicky psaná práce o celkovém rozsahu 23 stran (z toho 14 stran textu) je 
rozdělena na abstrakt včetně klíčových slov, dále stručný úvod, za nímž následuje 7 
tematicky rozdělených kapitol, které ale bohužel neodpovídají struktuře práce, 
kterou autorka uvádí v úvodu. 
Členění práce působí chaoticky, jednotlivé kapitoly nejsou dostatečně uvedeny do 
kontextu a působí pak dojmem, že na sebe příliš nenavazují.  Obsah některých 
kapitol se výrazně opakuje (kapitola č. 3 „Alpine adaptation“ a kapitola č. 6 „Triggers 
and their responses“). Některé kapitoly jsou příliš krátké a neobsahují dostatečný 
popis dané problematiky a její uvedení do kontextu (například. 6.4 „Temerature“, 6.5 
„water regime“ a 6.6 „radiation“ ). 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Množství a formu citovaných literárních zdrojů považuji za jednu z hlavních slabin 
celé práce. V textu často chybí citace a některé rozsáhlé kapitoly zabývající se 
používanými metodologickými přístupy jsou zcela bez citací (kapitola 4.1 a 4.3). 
V textu se dále nacházejí citace, které nejsou uvedeny v seznamu literatury. Citace 
často nemají jednotnou formu.  
Celý seznam literatury působí velmi chaoticky. Jednotlivé zdroje nejsou od sebe 
nijak výrazně odděleny, seznam literatury nemá svojí vlastní kapitolu a jednotlivé 
zdroje nejsou naformátovány stejným způsobem (velká/malá písmena, kurzíva). 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce je literární rešerší a neobsahuje tedy vlastní výsledky ani jejich diskuzi. 
Autorka však v poslední kapitole uvádí popis následující studie, která se bude 
zabývat podobnou tématikou s odkazem na svá předběžná data.  
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Celá práce je psaná v angličtině, je čtivá a obsahově bohatá ale některá souvětí zní 
poněkud nejasně. S ohledem na formální stránku práce musím podotknout, že 
v textu se nachází velké množství latinských názvů, které nejsou psány kurzívou, 
nesmyslně podtržené části textu a celá práce je číslována od titulní stránky. Dále se 
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v textu nenachází žádná grafická ani obrazová příloha, která by podle mého názoru 
práci velmi prospěla. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce splnila cíle vytyčené v úvodu. A i přes to, že struktura práce a práce 
s literárními zdroji bakalářské práce je velmi špatná, práci doporučuji k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

 Autorka ve své práci zcela pomíjí jev preadaptace. Mohla by autorka tento jev 
vysvětlit a uvést několik příkladů? 

 Autorka několikrát uvádí podobnost vysokohorských ekosystému s ostrovními 
ekosystémy. Mohla by vysvětlit, proč jsou ostrovní ekosystémy tak jedinečné 
z evolučního hlediska a které procesy se na tom podílí?  

 Autorka v textu uvádí poměrně malý počet adaptací na vysokou nadmořskou 
výšku, které se týkají pouze jejího modelového organismu a blízce 
příbuzných. Mohla by autorka uvést obecnější charakteristiku rostlin 
rostoucích v tomto typu ekosystému a jejich adaptací?  

 Autorka se v jedné kapitole zabývá polyploidizací.  S polyploidizací jsou 
mnohdy vázány různé reprodukční systémy. Mohla by autorka popsat tento 
jev, a jeho závislost na nadmořské výšce a případně i zeměpisné šířce? 

 
Připomínky  
Doporučil bych výraznou restrukturalizace práce, sloučení a přejmenování 
jednotlivých kapitol (například sloučit kapitolu č. 3 „Alpine adaptation“ a kapitolou č. 
6 s poněkud zavádějícím názvem „Triggers and their responses“ jejichž obsah je 
částečně totožný). 
Dále bych doporučil tuto poslední část, zabývající se konkrétními studiemi, více 
diskutovat s literaturou a uvést několik příkladů adaptací na konkrétní biotické i 
abiotické faktory. Dále by bylo zajímavé porovnat vysokohorské adaptace rodu 
Arabidopsis a jiných zástupců čeledi Brasicaceae s nějakou jinou skupinou rostlin. 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
 
Instrukce pro vyplnění: 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – viz : 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 
a https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 
 

 Tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým bodům, celková délka by 
neměla přesáhnout 2 strany (jednotlivé boxy lze prodloužit i zkrátit)  

 Zaškrtávání políček: Vložte kurzor před políčko, klikněte pravým tlačítkem myši, zvolte Vlastnosti, vyberte 
Zaškrtnuto a OK. 

 
Instrukce pro doručení: 

 Posudek, prosím, zašlete v elektronické a rovněž tištěné formě. Elektronická verze bude zveřejněna s předstihem na 
internetu, tištěná poslouží jako součást protokolu o obhajobě. 

 Posudek v elektronické podobě ve formátu .pdf (případně .doc nebo .txt) na e-mailovou adresu 
mkalous@natur.cuni.cz a jako Předmět/Subject uveďte Posudek bakalářské práce. 

 Vytištěný a podepsaný výtisk na adresu: Doc. RNDr. Martin Kalous, CSc., Katedra buněčné biologie PřF UK, 
Viničná 7, 128 44 Praha 2.  
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