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Název práce:  
Srovnání vybraných vlastností příbuzných rostlin z prostředí disturbance nebo stresu 
na industriálních deponiích v krajině a z jejich okolí 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Pracovní hypotéza (ve shodě se zadáním v SISu) je ventilována v rámci kapitoly Cíle práce 

(str. 2). Její formulace je následující: Rostliny uvnitř deponie mají menší genom než jejich 

příbuzné rostoucí v okolí odkaliště, resp. na jeho okraji. 

 

Struktura (členění) práce: 
 
Členění práce je standardní: Po Abstraktu s Klíčovými slovy následuje Úvod a Cíle, poté 

hlavní rešeršní část podrozdělená na stěžejní problémové okruhy směřující z různých úhlů 

pohledu a metodik k ošetření pracovní hypotézy: Sukcese, Velikost genomu a ekologie rostlin, 

Velikost genomu rostlin a průtoková cytometrie, Velikost genomu a její souvislosti s funkčními 

vlastnostmi rostlin, Postindustriální deponie, Potenciální aplikace studia genomů v ekologii 

obnovy, Diskuse, Shrnutí, Experimentální část (Metodika, Výsledky, Závěr experimentální 

části), Reference. Tématické okruhy vlastní rešerše jsou dle potřeby dále členěny. Proporce 

jmenovaných částí jsou přiměřené.  

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V rešeršní práci je zařazeno a excerpováno 89 literárních a 5 internetových zdrojů, přičemž 

významně převažující jsou cizojazyčně psané vědecké články nebo monografie (event. 

kapitoly v nich). Citovány jsou standardně a jednotným způsobem. Jejich využití při 

kompilaci k zodpovězení otázek na začátku práce vznesených prokazuje adeptovu schopnost 

pracovat s literaturou.  

 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Jde o pilotní výsledky, kdy jak při sběrech v terénu (nutná kontrola určení taxonů), tak při 

laboratorních analýzách v cytometrické laboratoři došlo k dílčím chybám a ztrátě dat, takže se 

celý postup někdy musel opakovat, což je ovšem u začátečníka očekávatelné a školitel práce 

to považuje za užitečnou součást oborového tréninku. 

Celkový výstup zhodnocení získaných dat je validní a lze hodnotit kladně.  

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je sepsaná zdařile s opticky příznivým členěním, vhodným tématickým 

mezititulkováním a volbou v odsazování odstavců, číslováním významných tématických 
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bodů, zařazováním ukázkových i vlastních grafů či fotodokumentace.  

Vyjadřování je přiměřené, s občasnými neobratnostmi a místy nadužíváním frázovitých 

obratů, nicméně nejde o nadměrně nápadný resp. rušivý jev.  

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíl bakalářské práce byl splněn, zadané téma je pojednáno v konzistentním celku, který skládá 

z prací odlišných disciplín  (rostlinné taxonomie, ekologie a genetiky/genomiky) podnětný 

myšlenkový příspěvek. Proto ji hodnotím tak, že splňuje požadavky kladené na BP a 

doporučuji coby podklad k udělení titulu Bc. 
 
 

Otázky a připomínky školitele: 
 
Připomínky (jsou formálního rázu):  

 

Str. 13: V popisku ke Grafu 7 chybí 2x ve slově "množství" správná pádová koncovka 

(množstvím); lepší vyjádření by navíc bylo "koncentrace" nebo "obsah" (kovů v rostlině).  

 

Str. 15: Vybočující užití spojky (české "a" namísto standardního "et") v odkazu na literární 

zdroj v popisku ke Grafu 8.  

 

Na str. 20 v odstavci (2) vypadlo slovo "dvojic" - má být uvedeno v souladu s Tab. 5, že 

"Porovnávaná skupina rostlin zahrnuje 31 dvojic druhů, tedy 62 druhů...". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele  
 
 

 výborně   X velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele: 
 
 

 
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/2018-pravidla.pdf   

 Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 26. 1. 2020. Podepsaný předejte osobně mně při 
obhajobě, nebo před obhajobou dejte do kastlíku s mým jménem u sekretářky, nebo 
pošlete na adresu: Jana Kulichová, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 01.  

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf

