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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 problematika hybridizace se zvláštním zřetelem na 
rod Pulsatilla, resp. 2 taxonů P. pratensis a P. patens. Práce téměř vyčerpávajícím 
způsobem shrnuje dosavadní poznatky o výzkumu hybridizace rostlin a 
problematice výše uvedené skupiny. Předností práce jsou již navržená řešení 
zmiňovaných nejasností v rámci experimentální pasáže, kde jsou též shrnuty první 
autorčiny výsledky.  
 
Struktura (členění) práce: 
 
Struktura práce je tvořena třemi tématicky specifickými částmi (obecně 
biosystematický úvod do problematiky, charakteristika studované skupiny a 
experimentální část), které na sebe logicky navazují.  
 
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. Autorka zjevně shromáždila 
maximální možnou kolekci literatury, která ji jistě poslouží i při vypracování 
diplomové práce. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Výsledky jsou zmíněny v kapitole Pilotní cytometrické výsledky. Jedná se o data 
získaná pomocí průtokové cytometrie (téměř 550 analyzovaných rostlin), která 
přinášejí důkaz o hybridizaci P. patens a P. pratensis. Výsledky jsou jednoznačně 
vhodným způsobem získány a hodnoceny (garantem je mimo jiné i osoba školitele, 
všeobecně uznávaná za autoritu v rostlinné cytometrii).  
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je dobrá s určitým počtem chyb různorodého charakteru. 
Práce obsahuje dva obrázky v hlavní stati a tři v příloze. Všechny vhodným 
způsobem doplňují text a mají srozumitelné popisky. Práce rovněž disponuje třemi 
přehlednými tabulkami. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Bakalářská práce je především literární rešerší. Autorka tedy splnila cíl a nejen to, 
připojila rovněž vlastní výsledky. Práce jako celek je i přes jisté množství spíše 
drobných chyb vhodně zpracována a jistě napomůže i následnému zhotovení 
diplomové práce. 
 
Doporučuji práci k obhajobě. 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
1) ad kapitola 3.8. Do jaké míry lze fragmentaci a následnou hybridizaci taxonů rodu 
Pulsatilla vztáhnout ke glaciálním cyklům (bezlesá krajina glaciálů, migrace spojené 
se změnami klimatu apod.)? 
2) ad kap. 3.9. Jaký podíl má dle autorky na současné rozšíření jednotlivých druhů 
rodu Pulsatilla lidmi udržované bezlesí (pastva, kosení atd.)?  
3) ad kap. 3.8. a 7. Lze vysvětlit klinální variabilitu i jinak než introgresivní 
hybridizací? 
 
Připomínka: Bylo by vhodné sjednotit jednotlivá taxonomická pojetí nebo alespoň 
uvést synonymiku jednotlivých taxonů. 
 
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. 


