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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…)

Cílem této bakalářské práce je shrnout dostupné poznatky o věrnosti hlavních skupin 
opylovačů se zaměřením na roli vizuálních květních znaků. Věrnost opylovačů je 
důležitá pro pohlavní rozmnožování hmyzosnubných rostlin. Shrnutí dosavadních 
poznatků na toto téma je tedy vhodně zvoleným cílem pro bakalářskou práci.

Struktura (členění) práce:

Práce je členěna přehledně a logickým způsobem.

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

Autorka zjevně věnovala literární rešerši velké úsilí. V bakalářské práci cituje 
nadstandardně velké množství literárních zdrojů, které jsou vhodně vybrány a 
citovány správně.

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 na velmi dobré úrovni. Text obsahuje jen málo 
nejasných formulací, minimum chyb a čte se celkově dobře. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Celkově hodnotím bakalářskou práci jako velmi vydařenou. Autorka si vybrala k 
rešerši poměrně komplikované téma, ale dobře se v něm zorientovala. Cíle práce 
tedy hodnotím jako splněné.

Otázky a připomínky oponenta:

Používání termínu věrnost a preference není v literatuře zcela konzistentní, jak 
autorka vysvětluje již v úvodu práce. V textu bakalářské práce je zjevná snaha tyto 
pojmy důsledně rozlišovat, ale na několika místech takové nejasnosti také 
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nalezneme. Např. na str. 16 autorka píše: “Kolibříci preferují užší trubky (Muchhala 
2007), ale ve studii Melendez-Ackermana et al. (1997) byli kolibříci věrní druhu 
rostliny se širšími a kratšími trubkami,...” Zjistil jsem však, že ve studii Melendez-
Ackermana et al. (1997) byla prokázána preference, ale ne věrnost na základě 
srovnání pravděpodobnosti přeletů mezi ruznými typy květů. Dále jsem zaznamenal 
pár příkladů nejasností když autoři citovaných článků píší o věrnosti v situaci kdy jde 
spíše o preferenci – např. práce založené na analýzách pylu (Kozuharova 2018 a 
další). Tyto nesrovnalosti jsou však vzhledem k rozsahu práce nevýznamné.

V kapitole 2.1 „Měření a výpočet míry věrnosti“ mi trochu schází zhodnocení toho 
jakým způsobem by se měla věrnost správně měřit tak aby ji bylo možné skutečně 
odlišit od preference. V řadě publikovaných prací toto není řešeno, takže by bylo 
vhodné formulovat nějaká doporučení jak věrnost správně měřit.

Otázky:

1. Jak sama píšete, odlišit věrnost od preference není jednoduché a je třeba zvolit 
správný postup. Jak můžeme odlišit věrnost a preferenci třeba v případě, že 
používáme analýzy pylu? Tedy, chytím-li čmeláka a seberu z něho vzorek pylu, mohu
na základě analýzy složeni tohoto vzorku říct jestli je ten čmelák věrný?

2. Jaký je podle Vás nejlepší způsob měření věrnosti? Kdybyste chtěla zjistit jestli 
nějaký druh opylovače vykazuje věrnost a měla byste navrhnout nějaký experiment, 
co a jak byste udělala?

3. Prováděla jste již také sama nějaké experimenty na měření věrnosti u opylovačů 
nebo je plánujete provádět během magisterkého studia? Pokud ano, můžete je 
stručně přiblížit?

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. 
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