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Název práce:
Evoluční význam vizuálních znaků květů a jejich vliv na věrnost opylovačů

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Cílem práce je shrnout dosavadní poznatky o vlivu visuálních znaků květů na věrnost 
opylovačů se zaměřením na významné skupiny opylovačů ve světě. 
Struktura (členění) práce:

Práce je členěna přehledně do kapitol, nejdříve pojednává o samotném konceptu 
věrnosti opylovačů a posléze v oddělených kapitolách hodnotí vliv jednotlivých 
visuálních znaků květů na věrnost hlavních skupin opylovačů. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Literární zdroje, kterých je v práci použito více než značné množství (celkem přes 
200 prací), jsou dostatečně a správně citovány. Autorka správně vybírá z prací 
relevatní údaje.  
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):

Formální úroveň práce je vyhovující, autorka dodržuje předepsané požadavky. 
Obrazová dokumentace se v práci nenachází. Autorčina úroveň vyjadřování se 
v průběhu psaní podstatně zlepšovala a výsledný text je tak velmi čtivý a i přes 
značný rozsah poutavý (což rozhodně překračuje všechno očekávání). 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Autorka splnila cíle práce, které si vytyčila. Zhodnotila dosavadní znalosti o tématu, a 
zdatně se vypořádala i s těmi oblastmi, které literatura pokrývala jen zlomkovitě nebo 
pouze velmi nepřímo. Své závěry i v takových situacích dokázala podpořit validní 
argumentací. Práce je více než solidním podkladem pro navazující diplomovou práci 
autorky. Práci nejenže doporučuji k obhajobě, ale chci ještě jednou vyzdvihnout její 
výborné zpracování a nadprůměrnou obsahovou kvalitu.
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