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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Předmětem literární rešerše je problematika evolučních a ekologických procesů 
v primární kontaktní zóně 2 cytotypů (s ohledem na ploidii). Práce vyčerpávajícím 
způsobem shrnuje dosavadní poznatky o výzkumu výše uvedené problematiky a 
poukazuje na dosud nevyřešené problémy. Diskutovány jsou především aspekty 
uchycování, koexistence a expanze cytotypů. Závěrem je snad až příliš stručně 
představena modelová skupina a případné otázky pro navazující magisterskou 
práci. 
 
Struktura (členění) práce: 
Struktura práce je tvořena dvěma hlavními celky, a to teoretickou částí, která se 
zabývá především všeobecnými aspekty studované problematiky v širším kontextu a 
kratším celkem o vlastní modelové skupině. Oba větší celky jsou samozřejmě ještě 
členěny na další podkapitoly.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
V práci je zmíněno více jak 80 literárních zdrojů, což je na bakalářskou práci značný  
počet. 
 
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): 
Formální úroveň práce je velmi dobrá s minimálním počtem chyb. Vhodnější by asi 
bylo udržet jednotu rodu (především nemísit 3. osobou jednotného čísla s ich-
formou a 1. osobou množného čísla). Rovněž by asi bylo vhodnější dostatečně 
zdůraznit pasáže s vlastním názorem autora (popř. se jich v rámci literární rešerše 
přímo vyvarovat). 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Bakalářská práce je především literární rešerší. Autor tedy jednoznačně splnil cíl 
práce. Prokázal perfektní znalosti dostupné literatury. Práce je jako celek vhodně 
byť trochu disproporčně zpracována a jistě napomůže i následnému zhotovení 
diplomové práce. 
 
Práce je velmi zdařilá a vřele ji doporučuji k obhajobě. 
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Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
1) Domnívá se autor, že je problematika koexistence cytotypů opravdu do takové 
míry zobecnitelná? V praxi se totiž lze běžně setkat s případy, které se od sebe 
diametrálně liší.  
 
2) V textu jsou často zmiňovány selekční výhody cytotypů (diploidů vs. polyploidů). 
S jistou mírou zjednodušení lze však na polyploidizaci nahlížet jako na mutaci. Lze o 
ní tedy uvažovat v kontextu neutrální evoluce? Není tedy dominantním faktorem 
mikroevoluce polyploidů genetický drift spíše než selekce?  
 
3) V textu není navrženo potenciální řešení dané problematiky na modelové 
skupině. Mohl by autor ve stručnosti nastínit případný další postup? 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 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 – 

viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla 
• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: o.koukol@seznam.cz (pro 

účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) osobně při obhajobě, nebo před obhajobou do šuplíku u sekretářky, nebo poslaný 
na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43. 
Elektronický posudek zašlete nejpozději do 3. 6. 2010. 

 


