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Role a mechanismy vzájemné identifikace aktérů v kompetici rostlin

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Rostliny v kompetici alespoň v některých případech dokáží zjistit přítomnost 
protějšku. Není ale příliš jasné, jak je tento jev rozšířený, jaká je jeho specificita a jaké 
jsou jeho mechanismy. V této práci měly být syntetizovány dostupné poznatky.

Struktura (členění) práce:
Formální členění mám za přehledné a vyhovující, část pojednávající obecně o 
vzájemných vztazích rostlin mohla být kratší.

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

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

Nerelevantní otázka.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Nevidím podstatné nedostatky. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Autorka nyní dokáže dobře pracovat s odbornou literaturou a získala náhled do 
problematiky – to práce velmi dobře ilustruje. V práci mi k obsahové 
dokonalosti chybí více abstrakce a syntézy, dílčí jevy jsou dobře ilustrovány, 
ale celkový obraz je dle mého soudu trochu matný. 
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Otázky a připomínky oponenta:

Nerelevantní otázka.

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 30. 8. 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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