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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Předmětem literární rešerše je shrnutí dosavadních poznatků o endemických 
taxonech rodu Campanula v ČR. Podrobněji jsou diskutovány mikroevoluční procesy 
formující diverzitu v rámci studované části rodu, rozebrány hlavní znaky jednotlivých 
taxonů a návaznost na potenciální studium v magisterském stupni, včetně 
použitelné metodiky. 
 
 
Struktura (členění) práce: 
odpovídá požadavkům 
 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
literární zdroje jsou dostatečné (54 literárních zdrojů), byly použity relevantní údaje. 
Některé citace chybí v seznamu literatury, jedná se ale nejspíše o překlepy. 
 
 
 
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): 
 
Text je přehledně členěn, bez pravopisných chyb s minimem překlepů a je doplněn o 
3 obrázky, které jsou stručné a věcné. Popisky obrázků a tabulek jsou 
„samovysvětlující“. Možná bych uvítal distribuční mapky jednotlivých taxonů s větším 
rozšířením. Jazyková úroveň je odpovídající tomuto druhu práce. 
 
 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Hlavním cílem práce bylo shrnutí literárních poznatků o endemických zástupcích 
rodu Campanula. Autorka doložila, že se plně orientuje v problematice různých 
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přístupů k biosystematickému studiu a dokázala je vhodně aplikovat na modelové 
taxony. Navrhnuté metodické postupy k navazující diplomové práci považuji za 
dobře rozmyšlené. Celkově je práce velmi solidním základem pro navazující 
studium. Práci považuji za velmi zdařilou a doporučuju ji k obhajobě. 
 
 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
1) V práci je zmiňována hybridizace C. bohemica s C. rotundifolia. V Krkonoších se 
vyskytuje taxon C. rotundifolia ssp. sudetica – dochází s ním také k hybridizaci nebo 
pouze s nominátním poddruhem? 
2) Velikost genomu C. bohemica a C. rotundifolia se liší o 6,5%. Jak se liší C. 
bohemica a C. rotundifolia ssp. sudetica? 
3) Nejsou nějaké odhady jak je taxon C. bohemica starý? Kdy se mohl do Krkonoš 
dostat? 
4) Jak bude zkoumána mikrostanovištní diferenciace v případě smíšených populací? 
5) Jaké další molekulární metody by bylo vhodné při řešení problematiky použít?  
 
 
 
 
 
 
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 – 

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 7. 6. 2011. 


