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Práce je literární rešerší ve smys|u zveřejněných poŽadavků (pravide).
Práce obsahujq navíc i v|astní výs|edky.

cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Cílem práce je rešerše (převáŽně) evropské |iteratury zabýva1Ící se taxonomií rodu
CaÍlitriche a její porovnání se zna|ostmi rodu v Ceské repub|ice. Předk|ádaná práce
vhodným způsobem prezentuje veškeré re|evantní informace a podává dostatečný
přeh|ed současných znalostí o jednotlivých druzích rodu v ČR'

Struktura (č|enění) práce:
Práce je vhodným a přeh|edným způsobem č|eněna na Úvod, dá|e odborné kapitoly
pojednávající o postavení rodu Callitriche v systému cévnatých rost|in, stručné
morfo|ogické a eko|ogické charakteristice, vnitrorodovém č|enění, dá|e kapito|y
prezentující informace o karyo|ogii, reprodukční bio|ogii a hybridizaci, nás|eduje
detaiIní charakteristika českých zástupců rodu, v závěru je prezentován nástin
navazujÍcí dip|omové práce, ce|kové shrnutí a seznam citované |iteratury.

Jsou pouŽité literárni zdroje dostatečné a jsou v práci správně citováný
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z |iterárních zdrojů?
Ano. Autor cituje 89 |iterárních pramenů, čímŽ zpracova| prakticky veŠkerou
re|evantn í literaturu'

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výs|edky, jsou tyto výs|edky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Autor na něko|ika místech stručně zmiňuje vlastní výsledky, které jsou vhodným
způsobem prezentovány a zasazeny do kontextu.

Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková Úroven}
Práce je po formální ijazykové stránce dobře zpracovaná, obsahuje i tabu|ky a
obrázky vhodně zakomponované a citované v textu.
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I nstrukce pro vyplněn í:

o Prosíme oponenty i školite|e o co nejstručnějŠí a nejvýstiŽnějšÍ komentáře k jednot|ivým
bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou souČástí posudku.

. Při posuzovánÍ je nutno zoh|ednit poŽadavky stanovené pro VypracovánÍ baka|ářských prací -
viz http://natur.cuni.czlbioloqie/files/BZk-pravidla-1 1 -1 2-2007.doc

. Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě na adresu: o.kouko|@seznam'cz (pro
Účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako souČást protoko|u o
obhajobě) na adresu: ondřej Kouko|, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha2, 128 43.

Sp|nění cílů práce a ce|kové hodnocení:

Cí|e práce by|y naplněny, rešerše je zpracována Ve|mi kva|itním a VyčerpáVajícím
způsobem. Kromě v|astní rešerše autor na mnoha místech informace vhodným
způsobem komentuje a doplňuje v|astní pozorovánÍ a zjištění. Nejedná se proto o
pouhou kompilaci, a|e o přiměřeným způsobem zpracovaný materiá|. Autor prokáza|,
Že se V prob|ematice orientuje. Práci doporučuji k obhajobě.

otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

X výborně f] ve|mi dobře D dolie ! nevyhověl(a)
Podpis škoIite|e/op.-


