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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…) 
 
Bakalářská práce shrnuje poznatky o funkčních vlastnostech květů vysokohorských 
rostlin a porovnává tyto znaky podél altitudinálního gradientu (a kde je to možné, 
tak popisuje možné příčiny jejich změn). 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna klasicky na úvod, rešerši (popis horského prostředí – podmínky 
abiotické a biotické; vegetativní znaky; funkční znaky květů) a závěr. Ocenila 
jsem úvod (který opravdu uvádí, co bude následovat) a závěr (který opravdu shrnuje). 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka pracuje s dostatečným množstvím zdrojů, které jsou správně odcitovány 
(až na malé drobnosti – „et al.“ bez tečky, zvláštně uváděné dvě sekundární citace). 
Vzhledem k objektivnímu nedostatku vhodných studií altitudinálního gradientu 
se autorka výrazně opírá o dvě studie (Basnett et al.,2019; Lefebvre et al., 2018), 
které ovšem doplňuje větším počtem podpůrných studií. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Vlastní výsledky neobsahuje. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Po formální stránce je práce na velmi slušné úrovni. Doporučila bych jen lepší 
vizuální oddělení odstavců, které místy splývají, a zarovnání do bloku. Z hlediska 
češtiny nemám co vytknout, jen bych místy volila stručnější vyjadřování, autorka 
se hodně opakuje a skládá za sebe věty prakticky shodného významu (což místy 
působí jako nafukování textu). 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Hlavní cíl práce, tedy popis variability ve funkčních znacích květů horských rostlin, 
byl splněný velmi dobře. V průběhu rešerše autorka zřejmě narazila na nedostatek 
studií, které by se věnovaly přímo altitudinálnímu gradientu ve vlastnostech květů, 
takže věnuje větší prostor také vegetativním znakům, než bych původně očekávala. 
Celkově práce podává poměrně ucelený přehled o vlastnostech horských rostlin, 
ačkoli bych místy ocenila větší zamyšlení se nad nesrovnalostmi výsledků některých 
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studií (něco více než jen „odlišná metodika“). Vedlejší cíle práce, tedy popis trendů 
ve vlastnostech květů podél gradientu a jejich možné kauzální vysvětlení, považuju 
za splněný spíše částečně, ale uznávám, že bylo obtížné najít dostatek vhodné 
literatury. Autorka si s omezeními ovšem poradila zdařile a celkově tedy předkládá 
čitelný a přiměřeně obsáhlý text. Navrhuji hodnocení „velmi dobře“ (2). 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Připomínky: 

1) Nebyla mi zcela jasná struktura rešerše, např. proč byla fenologie vyčleněná 
mimo kapitolu o znacích květů (nebyla by vhodnější kapitola o reprodukčních 
znacích obecně? třeba včetně odstavce o samosprášení). Text o fenologii 
byl strukturován zvláštně (pojetí fenologie rostlin jako důsledku fenologie 
opylovačů, což je diskutabilní kauzalita; pojednání zároveň vytrvalosti 
jednotlivých květů i načasování v sezóně; chybělo mi, zda je fenologie 
v sezóně plastická a zda se synchronizuje s opylovači). Zarazilo mě také 
nejednotné prolínání textu o podmínkách a příslušných adaptací rostlin 
(někde psáno zvlášť – abiot., někde dohromady – fenologie, samosprášení). 

2) Diskuze o investici do kvetení byla poněkud zmatená. Nebylo vždy zřetelné, 
co je o jednom květu a co o celém floral display rostliny, případně 
co je biomasa a co velikost displaye; jak se to vztahuje k investici do jiných 
částí rostliny; nevysvětlené používání relativní vs. absolutní velikost. 

3) Očekávala bych také kapitolu o různorodých odměnách opylovačům, 
ale byl zmíněn pouze nektar. Opravdu se nic neví o jiných odměnách 
ve vysokohorském prostředí (pyl, olej, teplo)? Nebo aspoň informace, 
že se to tam nevyskytuje?  

 
Otázky: 

1) Které funkční znaky, vegetativní nebo generativní, by měly být více závislé 
na nadmořské výšce a proč? Jaký vztah bys očekávala mezi veget. a generat. 
znaky navzájem (např. trade-off, vždy jedny budou důležitější než druhé...)? 

2) Jsou vysokohorská prostředí opravdu více stochastická než nížinná? (Párkrát 
zmíněno, ale nedokládáno.) Proč by tomu tak mohlo být? Uvedla bys příklady? 

3) Jaké jsou výhody a nevýhody toho, že kvetou zároveň rostliny se stejně 
zbarvenými květy? Pro rostliny i pro opylovače. 

4) Co si myslíš o efektivitě opylování dvoukřídlým hmyzem? Nebylo by pro 
rostlinu výhodnější adaptovat se spíše na blanokřídlé (i když vzácnější)? 

5) Následkem klimatických změn by mohlo na horách dojít k tzn. phenological 
mismatch hmyzu a rostlin – věděla bys proč a jestli k tomu dochází často? 

 

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/2018-pravidla.pdf   

• Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 3. 7. 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

