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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Práce se zabývá procesem přenosu pylu. V první části zkoumá zdroje ztrát pylu při 
přenosu a vlastnosti opylovačů, které ovlivňují efektivitu přenosu. V navazující části 
se autor zabývá adaptacemi rostlin zvyšujícími jejich šance na distribuci pylu na co 
nejvíce opylovačů. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je standardně a přehledně členěná. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární zdroje jsou dostatečné a správně citované. V některých částech 
práce (např. v rešerši dat o přenosové kapacitě pylu funkčními skupinami opylovačů) 
by bylo možné jít do větší hloubky a věřím, že autor tento slibný směr dotáhne ve své 
zamýšlené diplomové práci. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce je v souladu s pravidly biologické sekce čistě rešeršní, avšak autor data z 
literatury o přenosové kapacitě opylovačů kompiloval v numerické podobě a provedl u 
nich jednoduchou explorační analysu odpovídající jeho aktuálním schopnostem 
analysy dat. Tuto jeho snahu jednoznačně hodnotím positivně a analysu a následnou 
diskusi výsledků považuji v dané fázi autorova vzdělání za odpovídající. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Kvalitu práce po formální stránce považuji za průměrnou – je na ní vidět uspěchané 
dokončování, ale míra nedostatků nevybočuje z obvyklých měřítek. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Během práce s autorem se střídala období, kdy jsem jej musel více vésti (zejména 
v úvodním zorientování se v tématu a členění práce, ale také např. při formulaci 
interpretace autorem shromážděného datového souboru přenosových kapacit 
opylovačů) s obdobími, kdy pracoval samostatně, iniciativně a do tématu vnášel nové 
nápady. Na tomto místě bych také rád vyzdvihl autorovu iniciativu a schopnost 
zvládat praktické problémy při získávání dat z literatury pro maličkou „metaanalysu“, 
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o niž svoji práci doplnil. Naopak z mého pohledu školitele by autor měl ještě 
zapracovat na lepším třídění sdělovaných poznatků do celků, které budou intuitivně 
dávat smysl čtenářům. Myslím, že v tomto směru však do procesu psaní práce 
negativně zasáhla epidemie, protože slibně se rozvíjející spolupráci značně zpomalila 
„horká“ fáze karantény a pak jsme museli složitě navazovat. 
Jak již z výše naznačeného vyplývá, v některých fázích bych autorův přístup hodnotil 
stupněm výborně, v jiných stupněm velmi dobře. Ve výsledku se mírně kloním ke 
stupni velmi dobře, protože tyto fáze spíše převažovaly, ale oceňuji pokrok, který 
autor během zpracovávání práce udělal, a jsem přesvědčen, že v plánované DP 
naplno realisuje svůj nesporný potenciál. 
 

Otázky a p řipomínky oponenta: 
 
Jako školitel BP nemám v posudku dalších otázek. 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 

 
RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. 

 
 
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 osobn ě mně při 
obhajob ě, nebo před obhajobou dejte do kastlíku s mým jménem u sekretá řky , nebo 
pošlete na adresu: Jana Kulichová, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 01.  


