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Název práce:  Funkční diverzita květů ve společenstvech alpínských rostlin 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem bakalářské práce byla rešerše literatury o proměnlivosti funkčních znaků květů 
alpínských druhů rostlin a mechanismech, které mohou tyto znaky určovat. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Bakalářská práce je členěná standardním způsobem, rozsah činí 29 stran včetně 
seznamu literatury.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka ke zpracování tématu využila adekvátní počet odborných prací včetně řady 
studií publikovaných v posledních ca pěti letech. Citování v textu je v pořádku, formát 
seznamu literatury není zrovna obvyklý, ale zdroje jsou citovány konzistentním 
způsobem (s výjimkou používání křestních jmen autorů a velkých písmen v názvech 
prací).  
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
N/A 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je napsána solidním jazykem, formulace jsou veskrze srozumitelné, i když v 
některých větách by pravděpodobně šlo text uspořádat lépe. Podobně by v některých 
přápadech bylo možné lépe uspořádat odstavce s ohledem na logickou návaznost a 
plynulost textu. Nejsem zastáncem jednovětých odstavců, ale jejich počet v práci 
naštěstí není nadměrný. Podobně mi nejsou blízké formulace typu „jak píší Fabbro & 
Korner (2004)“, toto byla opakující se polemika mezi studentkou a školitelem, který 
respektuje konečné slovo autorky textu. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka splnila zadání a stanovené cíle a představila velmi solidní bakalářskou práci. 
Od konce zimního semestru se průběžně věnovala shromažďování a excepci 
literatury a současně s tím i přípravě textu. Přestože se v této bakalářské práci 
najdou některé nedostatky, ve svém hodnocení zohledňuji autorčin poctivý přístup 
k tématu a výrazný progres, kterým text práce prošel od její první až ke konečné 
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verzi. 
 
 

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/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

