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Cytotypová variabilita a demografická struktura populací invazních aster ze skupiny 
Symphyotrichum lanceolatum a Symphyotrichum novi-belgii ve střední Evropě 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je představení zástupců rodu Symphyotrichum se zaměřením na druhy 
S. lanceolatum a S. novi-belgii (čeleď Asteraceae). 
 
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna na obecný Úvod, pět kapitol představujících literární rešerši, Závěr a 
seznam použité literatury. Menším nedostatkem je uspořádání textu, např. kapitola 5 
(Polyploidie a karyologie u S. lanceolatum a S. novi-belgii) zahrnuje obecné kapitoly o 
polyploidii a karyologii i informace týkající se celého rodu a bylo by vhodné je 
přesunout do jiné kapitoly.  
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární údaje jsou dostatečné a jsou správně citovány.  
 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je po formální stránce kvalitně zpracovaná, obrazová dokumentace vhodně a 
úměrně doplňuje text. Jazyková úroveň je dobrá, autorka prokázala schopnost napsat 
odbornou česky psanou studii. Překlepů je málo. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly splněny. Autorka prokázala vhled do studované problematiky, 
dokázala využít a zčásti i kriticky zhodnotit rozsáhlý soubor literárních zdrojů.  
 
Jde o velmi kvalitní, pečlivě napsanou práci, jejíž hodnotu snižují pouze méně 
významné drobnosti (viz dále).  
 
Práce je zcela jistě výborným výchozím bodem pro plánovanou magisterskou práci, 
která se bude zabývat stejnou skupinou druhů. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Připomínky 
Menším nedostatkem je uspořádání textu, např. kapitola 5 (Polyploidie a karyologie u 
S. lanceolatum a S. novi-belgii) zahrnuje obecné kapitoly o polyploidii a karyologii i 
informace týkající se celého rodu a bylo by vhodné je přesunout do jiné kapitoly.  
Text také obsahuje některé neobratné formulace, v češtině neobvyklé výrazy a 
některé nepřesnosti zejména v morfologických popisech, které ale jistě souvisí s tím, 
že jde o první autorčinu větší samostatnou práci. Přehled literatury je až na výjimky 
(např. citace Fehér 2008) správně a pečlivě zpracován. 
 
Některé drobné nepřesnosti 

Na více místech je zmíněno vnitrodruhové členění (str. 3), má být vnitrorodové 
Str. 3: Asi omylem je uveden závorkový autor u Symphyotrichum subg. 
Symphyotrichum 
Str. 4: Opravdu jeden jedinec vytvoří 4000 květů s 250000 nažkami? 
Str. 20: Má být Symphyotrichum x salignum místo Symphyotrichum salignum 
 
Otázky 
1) Autorka zmiňuje mezidruhové křížení a vznik fertilních hybridů. Dokládá to ale 
myslím téměř výhradně příklady ze Severní Ameriky. Jsou údaje o v přírodě 
vznikajících hybridech také ze střední Evropy? 
 
2) V práci je zmíněn hybrid Symphyotrichum x salignum (str. 20), s tím že jde o 
sterilního hybrida s dominantním vegetativním šířením. Současně je ale podle 
autorky „nejběžnějším hybridem ve střední Evropě“. Je u nás opravdu tak běžný? A 
jaká může být dynamika šíření za předpokladu, že jde o téměř sterilního hybrida? 
Nebo jde o opakované úniky z pěstování (ale zas tak často se nepěstuje)? 
 
3) V práci je zmíněna vyšší odolnost polyploidů vůči patogenům (ve srovnání 
s příbuznými nebo konspecifickými diploidy). Jak je to ale s odolností polyploidů vůči 
herbivorům? A nemůže méně patogenů na evropských rostlinách souviset s „enemy 
release hypothesis“? 
 
4) Autorka zmiňuje, že zástupci rodu Symphyotrichum jsou alogamové, což není u 
invazních/expanzních druhů rostlin příliš obvyklé (autogamie je výhodou zejména při 
etablování nových populací po náhodných dálkových přenosech). Může se tahle 
nevýhoda nějak projevit? 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
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 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

 
Jde o „jedničku s malým mínusem“. 
 

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

