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 Práce je literární rešerší.    Práce obsahuje vlastní výsledky. 
 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  

Studentka si vzala za cíl vytvořit literární rešerši na téma specifity vztahů houba – rostlina v 
arbuskulární mykorhizní symbióze. To je téma poměrně obtížné, vzájemné vztahy mezi 
oběma partnery totiž ovlivňuje široké spektrum dalších faktorů, což znesnadňuje 
jednoznačnou interpretaci výsledků.  

Struktura (členění) práce: 

Vedle úvodu a závěru je práce rozdělena na tři logické celky. Ty se postupně zaměřují na 
specifické vztahy obou partnerů jednak na úrovni vlastního vytvoření mykorhizní symbiózy, 
dále na funkční aspekty mykorhizy a konečně na důsledky těchto vztahů na úrovni 
rostlinných společenstev. Toto členění považuji za vhodné, rozsah jednotlivých částí za 
odpovídající. 

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? 

Autorka prostudovala a ve své práci cituje velké množství relevantních literárních pramenů, 
na konci je uveden seznam literatury o 95 položkách. Pouze na jediný z uvedených 
pramenů není odkazováno v textu (Callaway and Aschehoug, 2000) a pouze na jednu 
publikaci je odkazováno s drobnou nepřesností (Begon, 1999 místo Begon et al., 1996). 
Práci s literaturou tedy hodnotím kladně. 

Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma ade kvátn ě diskutovány?  

Předložená bakalářská práce je literární rešerší, proto neobsahuje vlastní výsledky. Diskusi 
poznatků a závěrů získaných z citovaných zdrojů považuji za adekvátní.  

Formální úrove ň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyko vá úrove ň): 

Práce je doplněna vhodným počtem převzatých grafů, které dokládají významnější výsledky 
některých citovaných prací. U dvojitého grafu v Obr. 6 chybí v oblasti označení jednotlivých 
grafů písmeny a) a b), která jsou níže použita v textu popisu grafu. Jedná se ovšem pouze o 
drobný formální nedostatek. 

Z hlediska jazykové stránky předložené práce bych studentce vytkl určitou stylistickou 
neobratnost. Konkrétně se jedná o ne vždy zcela vhodně zvolené formulace, některé věty či 
odstavce by zasloužily lepší provázání, čímž by se výrazně zlepšila čtivost této práce. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o bakalářskou práci, tedy první zkušenost s psaním 
vědeckého textu, dají se ovšem podobné nešvary očekávat. Budoucí diplomová práce jistě 
v tomto směru dozná zlepšení. Gramatické chyby, chybějící interpunkce a překlepy se sice 
v práci občas objeví, nikoliv ovšem v míře závažné.  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  

Studentka prokázala schopnost práce s cizojazyčnou vědeckou literaturou, vyhledávání, 
třídění a řazení informací a vyvození závěrů relevantních pro zvolené téma. Cíle bakalářské 
práce tedy považuji za splněné a práci doporučuji k obhajobě.  

Otázky a p řipomínky oponenta; hodnocení práce a p řístupu studenta školitelem:  

V práci se sice na několika místech objevují náznaky toho, že mykorhizní symbióza nemusí 
být vždy pro hostitelskou rostlinu prospěšná, podrobnější informace k této záležitosti ovšem 
postrádám (byť připouštím, že toto nebylo hlavním tématem práce). Studentku bych tedy 
chtěl požádat, zda by mohla nastínit modelovou situaci, při které lze očekávat zápornou 
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růstovou reakci hostitelské rostliny na kolonizaci AM houbou. 

Komentář: 

Přeji studentce úspěšnou obhajobu bakalářské práce a současně mnoho úspěchů při 
následujícím studiu. 

Podpis školitele/oponenta:  
 
 
 
Instrukce pro vypracování a odevzdání posudku: 

• Pro vypracování posudku bakalářské práce použijte tento formulář. 
• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 

bodům (dodržujte rozsah), tučně jsou vyznačeny ty části, které musí být v posudku vyplněny.  
• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresy: fyziol5@natur.cuni.cz, 

dvorakova.lenka@gmail.com a lipavska@natur.cuni.cz a dále originál podepsaný v 1 výtisku 
(jako součást protokolu o obhajobě) na sekretariát Katedry fyziologie rostlin PřF UK (p. Elena 
Kozlová), Viničná 5, 128 44 Praha 2. Podepsaný originál posudku musí být dodán před vlastní 
obhajobou. 

 


