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Název práce: Efektivní ochrana druhů ohrožených mezidruhovou hybridizací se 
zvláštním přihlédnutím k rodu Pulsatilla 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl shrnout poznatky o důsledcích 
mezidruhové hybridizace a to především v kontextu ohrožení vzácných druhů jejich 
běžnějšími a konkurenčně silnějšími příbuznými. Podrobně se zabývá modelovým 
rodem Pulsatilla (koniklec), který je potenciálně ohrožen hybridizací. Shrnuje příčiny 
prudkého poklesu početnosti jeho populací a hodnotí efektivitu jeho ochrany. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Předkládaná práce je přehledně členěna do devíti hlavních kapitol zahrnující úvod, 
sedm kapitol literární rešerše, závěr a seznam použité literatury. Literární rešerše 
zabývající se modelovým rodem Pulsatilla vhodně využívá víceúrovňové členění na 
podkapitoly. Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují a její celkově vhodně 
zvolená struktura usnadňuje orientaci v probírané problematice. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci je citováno úctyhodných 150 literárních zdrojů (což považuji za nadstandardní 
počet), zahrnujících jak impaktové publikace, tak odborné knihy, popularizační články 
či webové stránky. Využité literární zdroje jsou pro danou problematiku relevantní a 
jsou formálně jednotně a 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): 
 
Předkládaná práce je jazykově i formálně nadstandardní. Obsahuje jen minimum 
překlepů, je bez pravopisných chyb. Textovou část vhodně doplňuje šest obrázků a 
jedna tabulka s věcnými a samovysvětlujícími popisky. Pro snazší orientaci ve 
studovaných taxonech rodu Pulsatilla (kapitola 7, str. 19-20) bych ocenila přehlednou 
shrnující tabulku jejich jmen včetně rodičovských kombinací u hybridů (případně i 
s jejich aktuálním rozšířením). 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíl předkládané bakalářská práce, tedy literární rešerše zabývající se shrnutím 
důsledků mezidruhové hybridizace se zvláštním zřetelem na rod Pulsatilla, byl splněn 
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nadstandardně. Autorka prokázala, že se orientuje v daném tématu, dokázala vybrat 
relevantní odbornou literaturu (v naprosté většině případů zahraniční) a tu vhodně 
shrnout a přehledně prezentovat v textu. Vzniklá obsáhlá literární rešerše představuje 
vhodný teoretický podklad pro navazující magisterskou práci, jejíž budoucí náplň již 
autorka na konci práce představuje. Celkově považuji práci za velmi zdařilou a 
doporučuji ji k obhajobě. 
 
Otázky a připomínky oponenta: 
 

1. V kapitole „Hybridizace a její význam pro rostliny“ zmiňujete hybridizaci jako 
potencionální ohrožení pro vzácné taxony a to prostřednictvím tzv. 
demografického nebo genetického „swampingu“ (Obr. č. 1, str. 3). Který 
z těchto dvou způsobů negativního vlivu hybridizace je z vašeho pohledu pro 
vzácné taxony horší a proč? 
 

2. Jakou roli hraje v případě mezidruhové hybridizace způsobující ohrožení druhů 
člověk? Dochází k tomuto procesu v přírodě i bez jeho vlivu? Jaké důsledky 
pro ochranu přírody z toho plynou? 
 

3. Na konci práce píšete, že chcete v navazující magisterské práci zjistit 
současné rozšíření hybrida P. × hackelii pomocí průtokové cytometrie a také 
ověřit výskyt dvou zbývajících hybridů na našem území. Jakou metodou 
plánujete zbývající dva hybridy v přírodě detekovat? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 – 
plná verze viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf   

• Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 24. 5. 2021. Podepsaný předejte osobně mně při 
obhajobě, nebo před obhajobou dejte do kastlíku s mým jménem u sekretářky katedry 
botaniky, nebo pošlete na adresu: Jana Kulichová, Katedra botaniky, PřF UK, Benátská 2, 
Praha 2, 128 01.  

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf

