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 Reprodukční úspěch při opylování orchidejí 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Deklarovaným cílem práce je shrnutí dosud publikovaných poznatků o čeledi Orchidaceae 
se zaměřením na reprodukční úspěch. Je to však cíl tak široký, že jeho naplnění není v 
rámci bakalářské práce proveditelné. Studentka by musela shrnout nejspíše tisíce článků. 
Jednotlivé kapitoly tak mají dosti daleko od hlubší rešerše.  
 
 

 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Struktura práce je dosti zmatečná. Úvod je velice krátký a to především vzhledem 
k množství témat, které jsou součástí práce. Zatímco zde čtenář nalezne náznak úvodu do 
problematiky šálivých květů, o kontextu ostatních témat zde nenajde vůbec nic.  
V první části vlastní rešerše „Strategie opylení“ jde spíše o jakési zevrubné představení 
odměňující a neodměňující strategie orchidejí. Jako rešerše je tato část zcela nedostatečná 
a jsou to spíše jakési střípky náhodně vybraných prací. 
Kapitola 2.1 v předložené práci asi nejvíce připomíná snahu o jakousi hlubší rešerši. Je to 
však provedeno formou „čtenářského deníku“ tedy přesně tak, jak by dle katedrových 
představ text vypadat neměl (https://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/studium/Bc-
prace/view). Také mi je trochu záhadou, jak se může stát, že zatímco ostatní kapitoly jsou 
ve formě plynulého textu, tato je v této tolik odlišné formě. Co je na kapitole 2.1. tak zvláštní, 
že musela být napsána jiným stylem?  

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Ačkoli je v práci citován poměrně velký počet prací, vzhledem k tématickému rozsahu, který 
se práce snaží pokrýt jsou zdroje nedostatečné. Například existuje spousta prací 
zabývajících se nektarem orchidejí. V krátkém souhrnu z minulého roku (Brzosko a Mirski 
2021) zpracovali autoři mnoho desítek prací uvádějících vlastnosti nektaru u více než 100 
druhů orchidejí. Z tohoto pohledu pak není kapitola 1.1.1 o nektaru, která obsahuje citace 
dvou prací, příliš vyčerpávající. Podobně jsou na tom i další podkapitoly. 
V textu se objevuje také řada tvrzení, které nejsou podpořeny citací zdroje. 
 
Brzosko E. and Mirski P. 2021. Floral Nectar Chemistry in Orchids: A Short Review and 
Meta-Analysis. Plants, 10, 2315.  

 
 

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

https://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/studium/Bc-prace/view
https://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/studium/Bc-prace/view
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Práce neobsahuje vlastní výsledky 

 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Po formální stránce má práce spíše střední úroveň. Lze nalézt pouze několik překlepů.  
Místy není text zcela přesný nebo je dosti slohově kostrbatý. 
Například: strana 3 odstavec 1: „Většina květů orchidejí láká jednoho až deset opylovačů“ 
asi přesnější by bylo „Většina druhů orchidejí je navštěvována jedním až deseti druhy 
opylovačů“.Strana 3 odstavec 4: věta „Nektar je složka květu, která přitahuje opylovače, 
protože nektar je potravou pro opylovače“ je slohově poněkud zvláštní. 

 
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Podle názvu „Reprodukční úspěch při opylení orchidejí“ by se asi nejvíce nabízelo, že by 
práce měla odhalit, jaký mají různé typy opylování (např různé funkční skupiny opylovačů, 
různý stupeň samoopylení atp.) vliv na reprodukční úspěch. Práce však představuje spíše 
pestrou mozaiku rozmanitých témat nejen z polinační a reprodukční biologie orchidejí. 
V práci se tak porovnávají šálivé a nešálivé druhy, zjišťuje vliv velikosti květenství či polohy 
rostliny na reprodukční úspěch, ale třeba se zde čtenář dočte i o distribuci druhového 
bohatství orchidejí podél nadmořské výšky nebo o vymírání orchidejí. Takto široké 
rozkročení práce i přes jistě nemalou píli autorky nemohlo vést k hlubší rešerši a to už jen 
proto, že čeleď Orchidaceae je nejen nejbohatší, ale dost pravděpodobně v polinační 
biologii i nejzkoumanější čeledí rostlin. Je velká škoda, že se rešerše nezaměřila pouze na 
jedno z mnoha zahrnutých témat. Takto mi bohužel nezbývá než konstatovat, že se cíle 
práce splnit nepodařilo. 

 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
Úvod 
Jedním z hlavních nešvarů předložené práce je nedostatečné citování zdrojů. Jako příklad 
tohoto jevu může být hned první odstavec úvodu kde není jediná citace. Odkud například 
pochází odhad, že na světě existuje 30 000 druhů orchidejí? V literatuře existují i jiné 
odhady a je třeba vědět odkud ten „svůj“ autorka převzala. Nebo, doopravdy se autorka 
domnívá, že orchideje nalezneme až k pólům? Jak to jde dohromady s informací, že se 
nevyskytují v Antarktidě? Dosahují tedy orchideje severního pólu? Odkud pochází tento 
údaj?  
 
Strana1 ostavec 2: “Generativní množení je u orchidejí závislé na opylovačích..“. ke 
konstatování chybí citace a také to není tak úplně pravda. Řada orchidejí je schopná 
samoopylení bez opylovače. Doporučuji např. článek Peter a Johnson 2009 a literaturu 
citovanou v tomto článku.   
 
Strategie opylení 
Opět se zde objevuje řada konstatování bez uvedení zdroje. 
 Např. strana 3 odstavec 4: “Aminokyseliny obsažené v nektaru ovlivňují chuť a vůni 
nektaru.“  Některé citace jsou značně zavádějící. Například informace„Podíl cukru v nektaru 

se pohybuje v rozmezí mezi 8 % a 31 %” je převzatá z práce Jia a Hung (2021). Autoři však 
studovali pouze 12 druhů rodu Dendrobium! To doopravdy nelze vztahovat na všechny 
orchideje. V práci zaměřené na mnohem větší počet druhů ze všech možných rodů je pak 
nepřekvapivě toto rozpětí výrazně širší (Brzosko a Mirski 2021). 
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Strana 4 odstavec 2. „vytvoření umělého nektaru nebo pylu“ .......co si pod přívlastkem 
„umělý“ má čtenář představit?  
 
Strana 5 odstavec 2.  Autorka tvrdí že dokonalé mimetické napodobení způsobuje rostlinám 
nižší fitness a druh orchideje se následně stává ohroženým. Dokládá to však citací práce 

Sherratt a Peet-Paré (2017), která se orchidejemi vůbec nezabývá. Mohla by autorka 
zdůvodnit své tvrzení? 
 
Strana 5 odstavec 3. Příběh o Serapias vomeracea nebyl asi poprvé popsán v české knize 
o orchidejích. Je třeba citovat původní literaturu, nebo zmínit, že jde o sekundární citaci 
(dost pravděpodobně Dafni et al. 1981)  
 
Strana 6 odstavec 3. Celý odstavec je poněkud zmatený. Považuje autorka pyl za falešnou 
odměnu, jak je uvedeno v první větě? Nebo je pyl dobrá odměna, ale občas je falešně 
signalizována jeho přítomnost (množství), jak spíše vyplývá z dalšího textu? 
 
Reprodukční úspěch 
U obrázku 1 a 6 by místo „Vytvořeno podle dat....“ mělo být „Překresleno podle figure XY“ 
nebo něco podobného. Tak, jak je to nyní to u čtenářů budí falešný dojem, že autorka 
nějakým novátorským způsobujem interpretuje zveřejněná data a že nejde pouze o 
překreslení obrázků z příslušných citovaných prací.  
 
Strana 7 odstavec 2 „Velikost květenství nebo počet květů na jedné rostlině rozhoduje o 
jejím reprodukčním úspěchu“. To je trochu odvážné tvrzení a jak je uvedeno i dále, ne ve 
všech pracích to tak vychází. Mohla by autorka nastínit, jak by očekávala, že se projeví na 
reprodukčním úspěchu dané rostliny limitace opylovači a limitace živinami a jakou to může 
mít souvislost s velikostí květenství? 
 
Strana 9 odstavec 1. „Synchronní kvetení má své výhody i nevýhody.“ Autorka však dále 
uvádí jen jednu nevýhodu. Mohla by tedy autorka více popsat jednotlivé výhody a 
nevýhody? 
 
Strana 9 odstavec 2 „Autoři této studie uvádějí, že nelze zaměnit celkový počet plodů 
s hodnotou reprodukčního úspěchu“. Jak autoři tento pohled zdůvodňují? 
 

Strana 9 odstavec 3. „ Tento druh má v květech brylky,....“, ano, ale všechny druhy rodu 
Dactylorhiza (a naprostá většina orchidejí) má v květech brylky.  
 
Strana 13 odstavec 1. Co si představuje autorka pod termínem “dostupnost opylovačů”? 
Kapitola 2.4.1. “Závislost na nadmořské výšce” …. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
podkapitolu kapitoly “Reprodukční úspěch” bych předpokládal, že bude pojednávat o vlivu 
nadmořské výšky na reprodukční úspěch. O tom tato kapitola však nepojednává a je 

zaměřená především na změnu druhové diversity a složení společenstev podél nadmořské 
výšky. 
 
Strana 19 kapitola 2.5. “Rozdíly mezi šálivými a odměňujícími druhy“ Vlastně moc nechápu 
strukturu práce, kde je celá kapitola 1 „Strategie opylení“, kde se do velké míry šálivé vs. 
nešálivé rostliny probírají a pak se to objevuje zase zde. Tento můj pocit podtrhuje i to, že 
například konec odstavce 1 na straně 4 a začátek odstavce 3 na straně 20 jsou si značně 
podobné. 
 
Strana 22 odstavec 4. “Neděje se to pouze u orchidejí, ale u převážné většiny 
hermafroditických rostlin”. …… to si nemyslím, že je pravda. Odkud autorka informaci 
převzala? 
 
Strana 23 odstavec 2. “Opylování orchidejí je limitováno převážně množstvím zdrojů“ Mohla 
by autorka vysvětlit jaké zdroje má na mysli? 
 
Strana 23 odstavec 3. Proč se opět píše na téma šálivé orchideje?  Toto téma mělo 
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samostatnou kapitolu 2.5. „Rozdíl mezi šálivými a odměňujícími druhy“. 
 
Strana 26 odstavec 1. „Ke zpracování této oblasti byly použity všechny přístupné dosud 
publikované studie.“ Ačkoli tato část má nejblíže k recenzi, tak takovéto konstatování je 
přece jen trochu moc sebevědomé. Velice rychle lze na scholar google najít řadu dalších 
prací.....co třeba práce jako Pellegrino et al. 2010? nebo Vallius 2000? 
 
Brzosko E. and Mirski P. 2021. Floral Nectar Chemistry in Orchids: A Short Review and Meta-
Analysis. Plants, 10, 2315.  
Dafni A., Ivri Y. and Brantjes N.B.M. 1981. Pollination of Serapias vomeracea Briq. (Orchidaceae) 
by imitation of holes for sleeping solitary male bees (Hymenoptera). Acta Botanica Neerlandica, 30, 
69– 73. 
Pellegrino G., Bellusci F. and Musacchio A. 2010. The effects of inflorescence size and flower 
position on female reproductive success in three deceptive orchids. Botanical Studies, 51, 351– 356. 
Peter C.I. and Johnson S.D. 2009. Autonomous self-pollination and pseudo-fruit set in South African 
species of Eulophia (Orchidaceae). South African Journal of Botany 75: 791 – 797. 
Vallius E 2000. Position-dependent reproductive success of flowers in Dactylorhiza maculata 
(Orchidaceae). Functional Ecology 14: 573–579. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta 
 

 výborně    velmi dobře   x dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: kubicka@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu Lukáš Kubička, katedra ekologie PřF UK, Viničná 7, 128 43 Praha 2. 


