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 Práce je literární rešerší.    Práce obsahuje vlastní výsledky. 
 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Cílem práce bylo shrnout poznatky o specifitě vztahu mezi rostlinami a houbami 
v arbuskulární mykorhize. Jedná se o poměrně obtížně uchopitelné téma, jehož zpracování 
vyžadovalo nejen porozumět výsledkům experimentálních prací, ale také pochopit teoretické 
úvahy (hypotézy a modely) a vše zasadit do širšího kontextu mnoha dalších faktorů, které 
ovlivňují vznik a funkci AM symbiózy. 
Struktura ( členění) práce:  
Délka a členění práce odpovídá požadavkům Katedry na bakalářské práce. Práce je 
založena na třech hlavních kapitolách, které logicky člení zadané téma i s ohledem na 
navazující diplomovou práci: 1) specifita na úrovni formace mykorhizy, 2) specifita na úrovni 
funkce mykorhizy, 3) důsledky specifických vztahů pro fungování rostlinných a houbových 
společenstev. Zatímco první dvě kapitoly shrnují relevantní poznatky, třetí kapitola je pojata 
jako náhled do širšího ekologického významu specifických interakcí.  
Jsou použité literární zdroje dostate čné a jsou v  práci správn ě citovány?  
Práce zpracovala  95 citací, z toho přibližně 80 původních prací. Několik zpracovaných 
zdrojů (např. práce Bevera JD) je třeba vyzdvihnout jako velmi náročné na pochopení, 
s významným podílem teoretických úvah.  
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z li terárních zdroj ů? 
Ano. 
Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma ade kvátn ě diskutovány?  
Přestože studentka již započala s diplomovou prací a má první výsledky, práce je pojata 
čistě jako literární rešerše. 
Míru diskuse a zevšeobecnění poznatků z literárních zdrojů považuji za zcela adekvátní 
bakalářské práci. 
Formální úrove ň práce (obrazová dokumentace,  grafika, text, jazyková úrove ň): 
Práce v podstatě neobsahuje hrubky ani překlepy a má jen minimum drobných formálních 
nedostatků. Je patrné, že studentka práci vypracovala velmi pečlivě. Text je doplněný 
ilustračními obrázky převzatými z literatury, v kterých byly popisky důsledně a pečlivě 
převedeny do češtiny. Formulační stránka odpovídá úrovni bakalářské práce.  
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Cíle práce považuji za splněné. Zpracováním tohoto relativně obtížného tématu studentka 
prokázala schopnost zasadit literární údaje do širšího teoretického rámce. 
Otázky a p řipomínky oponenta; hodnocení práce a p řístupu studenta školitelem:  
Studentka přistupovala k práci iniciativně, začala jí s dostatečným předstihem, sama si 
vyhledávala literární zdroje, samostatně se zamýšlela nad strukturu práce a formulovala 
závěry. V průběhu vypracování práce také učinila pokrok ve stylu psaní. 
Komentá ř: 
Těším se na další spolupráci s Alenou v průběhu diplomové práce. 
Podpis školitele/oponenta:  
 
 
 


