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ZÓNĚ CYTOTYPŮ CHRASTAVCE ROLNÍHO (KNAUTIA ARVENSIS AGG.) 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Práce představuje pečlivě provedenou literární review na téma evolučních procesů 
probíhajících v kontaktních zónách rostlin s odlišnými počty chromosomových sad 
(cytotypů). Autor celou problematiku diskutuje z pohledu nově se „rodícího“ 
polyploidního cytotypu, tedy směru úzce souvisejícícho s řadou dosud 
nezodpovězených ožehavých otázek v oboru polyploidní speciace. Postupně jsou 
probírány evoluční fenomény a procesy ovlivňující uchycení, koexistenci i možnosti 
následné expanze nově vznikajícího cytotypu. Práce nejen vyčerpávajícím 
způsobem shrnuje dosavadní stav poznání v dané oblasti, ale také vhodně 
poukazuje na dosud nevyřešené problémy. 
 
Struktura ( členění) práce:  
Práce je přehledně členěna do 6 oddílů; první kapitoly postupně shrnují jednotlivé 
dílčí problematiky kontaktních zón cytotypů. Tuto obecnou část pak vhodně doplňují 
kapitoly charakterizující modelový taxon (Knautia arvensis) a jeho výhody pro 
studium obecných mechanismů polyploidní speciace. Práci uzavírá „startovní 
výstřel“ pro navazující magisterskou práci – tedy konkrétní otázky, které mají být 
v průběhu magisterského studia řešeny.  
 
Jsou použité literární zdroje dostate čné a jsou v  práci správn ě citovány?  
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z li terárních zdroj ů? 
Autor při psaní rešerše vycházel z úctyhodného souboru přibližně 100 literárních 
pramenů. Informace z jednotlivých  prací a jejich citace jsou také vhodně zasazeny 
do uceleného textu. Dosud shromážděný přehled literatury bude velmi užitečným 
základem i pro vypracovávání magisterské diplomové práce. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardn ě) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním zp ůsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Martin se již v průběhu bakalářského studia velmi aktivně zapojil do experimentální 
práce. Bakalářská práce je ale soustředěna na review komplexní problematiky 
koexistence cytotypů a dosavadní výsledky z prvních průzkumů a pilotních 
experimentů sem zahrnuty nebyly. Ucelené výsledky včetně jejich interpretace a 
zasazení do kontextu ostatních studií z oboru budou součástí diplomové práce. 
 
Formální úrove ň práce (o brazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úrove ň): 
Formální úroveň práce je velmi dobrá s minimálním počtem chyb. Práce obsahuje 
několik obrázků, které vhodným způsobem doplňují text a mají srozumitelné 
popisky. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Bakalářská práce má podobu velmi kvalitní literární review. Celý text je plynulý a 
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ucelený a citované práce jsou vhodně zasazeny do kontextu. Autor tedy 
jednoznačně splnil cíl práce. Jako celek je vhodně zpracována a jistě napomůže i 
následnému zhotovení diplomové práce. 
 
Práce je velmi zdařilá a vřele ji doporučuji k obhajobě. 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
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 http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-9-12-2008.doc 
• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podob ě na adresu: o.koukol@seznam.cz (pro 

účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku  (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43. 


