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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 literární rešerše je představit duplikaci genomu jako významný mechanismus 
postzygotické reprodukční izolace u rostlin, popsat principy této reprodukční bariéry, 
její rozdílnou účinnost napříč rostlinnými druhy a zaměřit se na genový tok mezi 
cytotypy, ke kterému dochází při jejím selhání. Práce je doplněna shrnutím poznatků 
o cytotypové variabilitě šmelu okoličnatého, modelového druhu pro navazující 
magisterské studium. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna do šesti hlavních kapitol a několika dalších podkapitol, které na 
sebe logicky navazují. 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Eliška ve své práci použila úctyhodný počet 130 citovaných literárních zdrojů, mezi 
nimiž nechybí žádná ze zásadních prací zabývajících se studovanou problematikou. 
Literární zdroje jsou v práci citovány správně. 
 
 

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 vysoká, s minimálním počtem překlepů a pravopisných 
chyb. I když je studovaná problematika značně komplexní, práce je psaná 
srozumitelně a čtivou formou. Doporučoval bych jen začínat hlavní kapitoly pokaždé 
na nové straně (ale zároveň chápu, že bakalářská práce má limit na maximální počet 
stran). 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly jednoznačně splněny. Velmi si cením toho, že Eliška dokázala ve své 
práci propojit dva velmi odlišné pohledy na triploidní blok – jednak jeho molekulární 
podstatu v podobě interakcí mezi konkrétními geny, dále pak jeho ekologický a 
evoluční význam v rostlinných populacích. V obou případech přitom prokázala 
značné porozumění problematice a dokázala nad citovanými fakty kriticky přemýšlet. 
Práci vřele doporučuji k obhajobě.    
 
 
 
 
 
 

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

