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x
Práce je |iterární rešerší ve smys|u zveřejněných poŽadavků (pravide|).
Práce obsahuje navíc i v|astní výs|edky.

cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Cílem práce bylo shrnout dosavadní poznatky o vyuŽití mikrosate|itů pro studium
šíření rost|in, převáŽně v říčních koridorech. Úko|em by|o kriticky zhodnotit vhodnost
této metody pro pouŽití u kloná|ní po|yp|oidní rost|iny jako je rákos. Dop|ňkem práce
je idrobná praktická studie mikrosatelitové variabi|ity něko|ika vybraných popu|ací
rákosu v CR.

Struktura (ělenění) práce:
Práce je č|eněna na |iterární rešerši a praktickou část. Rešerše shrnuje poznatky o
šíření rost|in a o vyuŽití mo|ekulárních markerů (především mikrosate|itů) pro
studium šíření.

Jsou pouŽité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z |iterárních zdrojů?
Literární zdroje jsou dostatečné, práce obsahuje 72 citovaných prací, které zahrnují
obecné aspekty šíření i specifické prob|émy interpretace mikrosate|itů a jejich vyuŽití
pro studium šíření v řekách

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsIedky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Popu|ační vzorky vyuŽité v této práci by|y samostatně sebrány uchazečkou,
adekvátně zpracovány a d|e moŽností i vyhodnoceny. Práce je tak z praktického
hlediska velmi dobrým zák|adem pro budoucí magisterskou práci'

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková
úroveň):
Formá|ní úroveň práce je dobrá, nechybí obrazová dokumentace, jak v praktické tak
v teoretické části práce'

Sp|nění cílů práce a celkové hodnoceni:
Cí|e práce by|y splněny, přestoŽe nebyla zpracována všechna dostupná |iteratura o
vyuŽití mo|eku|árních markerů pro šíření rost|in v říčních koridorech, je předk|ádaná
práce kva|itní a dobře shrnuje aspekty a problematiku pouŽití mikrosate|itů pro
studium po|yp|oidních a kloná|ních druhů rost|in. K|adně hodnotím isamostatnost
uchazečky, jak při psaní práce, tak při zpracování vzorků a statistickém hodnocení.
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otázky a připomínky oponenta:

ta (známka nebude součástí zveřejněných

ve|mi dobře [] oobre |-] nevyhověl@
Pod pis školit"l"/opon"nt*
Tomáš Fét

lnstrukce prc
. Prost..'' UPorlenly IsKol|tele o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.

. Při posuzování je nutno zoh|ednit poŽadavky stanovené pro Vypracování bakalářských prací -
viz Írttp.//natur cu ni. czlbioIoo ie/fiIes/BZk-pravidla-,1 1 -1 2-2007.doc

. Posudek se odevzdává (zasílá) v e|ektronické podobě na adresu: o.koukol@seznam.cz (pro

účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protoko|u o

ooná1ooe; na adresu: ondřej Koukol' Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2,Praha2,128 43'


