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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Jan Suda 
 
Datum: 10.6.2011 
 

Autor: Nikol Krejčová 
 
Název práce: Mezidruhová hybridizace mezi Pulsatilla pratensis a P. 
patens – význam pro druhovou ochranu 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza ) 
 
Shrnout dosavadní poznatky o mikroevolučních procesech v rodu Pulsatilla, s 
důrazem na mezidruhovou hybridizaci a taxony původní k květeně ČR. 
Otestovat využitelnost velikosti genomu jako druhově specifického markeru. 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Standardní 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka využila prakticky všechny dostupné literární zdroje. Oceňuji, že se 
nespokojila s on-line články, ale dohledala původní (často velmi staré) práce. 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Získané výsledky jsou nadstandardní - autorka samostatně prováděla sběr 
materiálu, cytometrické analýzy i jejich hodnocení. 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Grafická i textová stránka je celkově na dobré úrovni, občas se vyskytují překlepy či 
drobné nejednotnosti. 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle byly beze zbytku splněny, práce má potenciál na publikaci v popularizačním 
periodiku (typ Živa). 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
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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. 


