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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…) 
Práce se zabývá faktory, které ovlivňují efektivitu přenosu pylu mezi rostlinami. 
Zabývá se především vlastnostmi opylovače, ale také vlažnostmi rostlin, které 
přenosovou kapacitu ovlivňují. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je přehledně členěná.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Jsou citovány literární zdroje relevantní k tématu práce. Rozsah použitých zdrojů je 
solidní. Pozitivní je, že autor nesklouzává z pravidelnému citování několika málo 
literárních zdrojů, ale cituje zdroje celkem rovnoměrně – což ukazuje na dobré 
prostudování literatury. V některých případech ale chybí citace za netriviálním 
tvrzením, či je citace umístěna tak, že není zjevné, ke které části věty se vztahuje. 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní experimentální výsledky (v souladu s požadavky na 
Přírodovědecké fakultě UK). Obsahuje ovšem metaanalýzu přenosové kapacity 
opylovačů. Tato část ukazuje na analytické schopnosti studenta, její zařazení 
hodnotím velmi pozitivně a osobně tuto část vidím jako jednu z nejkvalitnějších částí 
práce. 
Zde bych měl ovšem připomínku ke způsobu citování prací, které byly použity 
k porovnání přenosové kapacity u jednotlivých skupin. Je uvedeno, že jednotlivé 
práce jsou shrnuty v příloze č.1. Domnívám se, že by v takovém případě měly být 
práce citovány přímo v hlavním textu - citování originálních prací v příloze vede k 
tomu, že tyto práce mají nižší počet viditelných citací. (Citace z příloh se 
nezapočítávají a v důsledku toho k nižší motivaci vědců sbírat originální terénní data - 
což se ukazuje jako problém v současném ekologicko-evolučním výzkumu.) Tato 
připomínka není kritikou studenta (který ve své fázi ontogeneze rozhodně nemá 
povinnost k těmto aspektům přihlížet), ale spíše obecnou poznámkou k citační praxi a 
jejím možným důsledkům. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Ke gramatické úrovni textu nemám zásadnější připomínky. Obrázek č.1. má odbyté 
popisky, které například obsahují čárky, ale neobsahují háčky.  
Autor má ovšem občas problém některé myšlenky jednoznačně formulovat. 
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Problematické je ovšem poněkud zkratkovité vyjadřování, které způsobuje, že řada 
vět nemá jednoznačný význam a tudíž je lze interpretovat tak, že říkají nepravdu, 
nebo jsou velmi nepřesné. Například anemogamie není typ vektoru, ale způsob 
přenosu pylu, typ vektoru je vítr. Sousloví „sociální a samotářské včely včetně 
čmeláků“ lze interpretovat tak, že autor považuje čmeláky za samotářské.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce se celkově dobře čte, je smysluplně členěná a její jednotlivé části dávají smysl. 
Obsah práce odpovídá názvu práce, cíle tudíž považuji za splněné. Autor prostudoval 
značné odborné literatury a čerpá z různých zdrojů, které alespoň dle mého úsudku 
se zdají být relevantní k tématu. Bohužel se ovšem domnívám, že autor nemá 
dostatečný přehled o jednotlivých skupinách hmyzu, což vede k nepřesnostem a 
hlavně akcentování všeobecně známých skupin hmyzu (včely, vosy, mravenci, 
mouchy) na úkor méně všeobecně známých, které jsou z pohledu opylování stejně 
důležité. Například výčet opylujících blanokřídlých je velmi zjednodušený - jmenuje 
včely, vosy a mravence, přičemž mravenci jsou oproti jiným skupinám blanokřídlých 
naprosto marginální opylovači. Nemyslím si, že na dané místo patří kompletní 
přehled blanokřídlých opylovačů, ale vyjmenování tří skupin známých mezi běžným 
lidem, a naopak opomenutí jiných (kutilky, pilatky) bohužel indikuje nedostatečný 
vhled do tématu. Podobně je tomu u dvoukřídlých, kde jsou vyjmenovány pestřenky, 
mouchy a komáři. 
I přes všechny výše uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě, a doporučuji 
hodnocení stupněm velmi dobře. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
1) Na květech můžeme narazit i na velmi drobný hmyz, například leskňáčky, 

třásněnky, chalcidky, a řadu skupin dvoukřídlých. Předpokládám, že efektivita 
opylování těchto skupin je málo prozkoumaná. Co se ovšem ví o tom, nakolik 
tito návštěvníci k opylování vůbec přispívají, nebo jsou to spíše jen 
komenzálové bez efektu? 

2) Žahadloví blanokřídlí se vyznačují velkým pohlavním dimorfismem v chování, 
samci a samice mají úplně jinou prostorovou aktivitu i způsob, jakým z květů 
získávají odměnu. Jak tento pohlavní dimorfismus bude ovlivňovat efektivitu 
přenosu pylu? 

3) Existuje nějaký vztah mezi vlastnostmi opylovače (velikost, chlupatost) a tím, 
jak velká pylová zrna přenáší nejefektivněji? 

4) Jak se liší poměr aktinomorfních/zygomorfních květů mezi různými prostředími 
(les/otevřené stanoviště) či podnebnými pásy (mírný pás vs. Tropický pás)? A 
Jestliže existují rozdíly, jak mohou souviset s efektivitou přítomných 
opylovačů? 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
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