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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…) 
 
Cíle práce bohužel nejsou v úvodu jasně vymezeny. 
Z textu bych tedy odvodila, že cílem bylo popsat mikroevoluční procesy (hybridizaci a 
polyploidizaci) v rodu Dactylorhiza a to jak obecně, tak konkrétně v rámci rodu. Dále 
přiblížit tento rod a na závěr shrnout dosavadní taxonomický koncept s přihlédnutím 
k problematice výše zmíněných mechanismů. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna do 4 kapitol, z toho 2 (nejobsáhlejší) jsou literární rešerší na téma 
BP a jedna nastiňuje budoucí diplomovou práci.  
 
Nutno podotknout, že kapitoly jsou špatně očíslované a z mého pohledu zcela chybí 
obecný úvod k  práci, na jehož konci by si autorka stanovila cíle. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka cituje celkem 55 článků domácí i zahraniční literatury, z toho jeden zdroj není 
v textu použit a naopak citace k Tutin et al. 1980 chybí. Dva články jsou pouze 
nastínění metodiky pro budoucí diplomovou práci, jeden článek je sekundární citací 
(primární citace je také uvedena). Citace jsou v textu umístěny srozumitelně. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
 
 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
V práci se bohužel setkáváme s překlepy a gramatickými chybami, prakticky na 
každé straně. Jazyková úroveň je poněkud proměnlivá, ale veskrze dobrá. Co ovšem 
postrádám je obrazový materiál, zejména v úvodu práce, kde by myslím bylo vhodné 
doplnit morfologický popis jednotlivých orgánů či druhů obrázky. 
Práce obsahuje 5 obrázků, převzaté z článků a graficky neupravené. Obrázek č. 5 je 
chybně označen jako obr. 4, jeho popisky mi přišly nedostatečné a nebylo možné jej 
pochopit, dokud jsem si nedohledala originální literaturu. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Jak již bylo řečeno, cíle práce nejsou na začátku jednoznačně definované a tak se 
můžeme pouze domnívat, zda autorka splnila to, co chtěla.  
 
Hlavní částí předložené bakalářské práce je literární rešerše, která popisuje rod 
Dactylorhiza a mikroevoluční procesy formující tuto skupinu. Tyto části jsou myslím 
zpracovány vhodně a autorka se zorientovala v problematice. Kapitola o progresivní 
parciální endoreduplikaci by si zasloužila podrobnější popis, ale zejména kapitoly 
s výsledky nejnovějších studií původu jednotlivých linií rodu považuji za dobře 
zpracované. 
 
Co bohužel práci chybí je úvod (s definovanými cíli) a určitě by prospělo, kdyby byla 
před odevzdáním ještě jednou přečtena a překlepy a gramatické chyby byly 
odstraněny. 
 
Práci i přes výše zmíněné nedostatky doporučuji k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

- V kapitole 2.1.7 mluvíš o nízké plodnosti triploidních jedinců. Dokážeš říci, proč 
tomu tak je? Případně jak se s tímto hendikepem vyrovnávají? 

- V kapitole 2.2.2 zmiňuješ, že jsou autopolyploidi „důležitým nástrojem tvorby 
dalších allotetraploidních derivátů a původem množství druhů“. Jak si to 
vysvětluješ? 

- Jsou chráněné druhy prstnatců akutně ohroženy hybridizací (a introgresí) 
s jinými druhy z Dactylorhiza aliance (viz. kap. 2.1.6)? 

- Jaký vliv by podle Tebe mohlo mít měnící se klima na ustanovenou rovnováhu 
mezi mateřskými liniemi a hybridními potomky? 

 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
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