
Posudek na bakalářskou práci

 školitelský posudek
 oponentský posudek

Jméno posuzovatele:
Martin Weiser
Datum:
18. 1. 2022

Autor: Tereza Anna Nováková

Název práce:
Sdílení zdrojů u klonálních rostlin – co víme na základě sledování 
značených látek

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Předmětem je rešerše experimentů využívajících značené látky ve studiu sdílení 
zdrojů mezi rametami klonálních rostlin. Cílem je sumarizace poznatků z dílčích prací 
a identifikace nedostatečně probádaných oblastí. Zadání práce odkazuje zejména na 
práce vzniklé po r. 1990.

Struktura (členění) práce:
Struktura práce odpovídá formálním požadavkům.

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

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Práce má formální chyby v nezanedbatelné míře, ale není jich ani neobvykle mnoho, 
ani výrazně nesnižují sdělnou hodnotu práce.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Práce poskytuje velmi dobrý přehled výsledků dílčích studií, sám ji budu rád používat 
jako referenčí „příručku“. Kladně hodnotím snahy o zobecnění, závěry jsou 
přehledné. V práci mi chybí širší diskuse (interpretace) oněch dílčích studií (např. je 
vlastně nějaký rozdíl v translokaci dusíku původem z nitrátu a aminu? Co nám jejich 
sledování řekne?),  nevidím (v zadání naznačený) souhrn pokroku od r. 1990 a 
naopak v těle práce vidím některé obecné pasáže (např. popis mechanismů 
fotosyntézy), u kterých mi vazba na předmět rešerše poněkud uniká.

Otázky a připomínky oponenta:

Kromě těch v práci zmiňovaných je jedním z významných makrobiogenních prvků  
draslík. Jak by mohla vypadat studie, která by jej používala? Jaký by mohla mít 
význam?

Na které otázky lze odpovědět kontinuálním značením a nikoliv pulzním značením?
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Je možné předpokládat, že je transport fosforu hyfami mykorhizních hub efektivnější, 
než přenos mezi rametami?

Kromě použití vzácných nebo nestabilních izotopů lze sledovat translokaci různých 
jiných látek, třeba barviv nebo vzácných prvků. Je (předpokládaný) nějaký děj 
spojený s klonalitou, k jehož poznání by bylo zapotřebí implementovat nějakou novou 
metodu? Pokud ano, jak by měla ideálně vypadat?

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 19. 1. 2022. 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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