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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Předkládaná práce si klade za cíl „shrnout výskyt a evoluci pantropické čeledi 
Costaceae, jejímž centrem diverzity je Jižní a Střední Amerika“. 
Práce shrnuje současný stav poznání o evolučních vztazích v rámci čeledi, její 
historickou a současnou klasifikaci a rozšíření. Detailněji se pak zabývá 
charakteristikou (morfologie, výskyt, historické zařazení) jednotlivých rodů 
v současnosti do čeledi zahrnovaných. Informace o rozšíření zástupců jednotlivých 
rodů jsou uspořádány v přehledných tabulkách podle států jednotlivých kontinentů. 
Na základě těchto dat jsou vytvořeny mapky znázorňující druhovou diverzitu. 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna do osmi tematických celků: úvod, následují čtyři celky vlastní 
literární rešerše, závěr, seznam citované literatury a přílohy. Členění je přehledné, 
vlastní stať je strukturována jasně a logicky. 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární zdroje použité pro zpracování tabulek a map shrnujících informace o 
rozšíření druhů v rámci Costaceae jsou dle mého názoru dostatečné a relevantní. 
Autorka využívá jak poměrně historickou literaturou (19. stol.), tak i moderní zdroje 
informací (např. průběžně aktualizované internetové databáze apod.). 
 
Literatura použitá pro zpracování kapitol „Biogeografie“ (kap. 3), „Historická 
biogeografie“ (kap. 5.3) a Fylogeneze (5.4) je spíše nedostatečná, neboť v kapitolách 
3 a 5.3 je citována jedna práce, v případě 5.4 pak dvě. 
 
Práce obsahuje místy i sekundární citace, ty jsou ale řádně označeny jako převzaté. 
 
Jako drobný formální nedostatek bych viděla nejednoznačné citování dvou prací od 
stejného autora publikovaných v jednom roce (konkrétně Specht, 2006), kdy v textu 
není jasné, která ze dvou prací je právě citována. Bylo by třeba tyto dvě práce 
vhodně odlišit a označit v textu i v seznamu citované literatury. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
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Výsledkem práce je syntéza informací z prostudované literatury předložená ve formě 
tabulek a map. V předkládané práci tedy nejsou prezentovány vlastní výsledky 
v pravém slova smyslu. 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úprava textu vyhovuje daným kriteriím (rozsah, okraje, řádkování, atp).  
Práce je psaná v českém jazyce. Věty i myšlenky jsou formulovány srozumitelně, 
avšak místy jsou použita mírně neobratná slovní spojení, pravděpodobně doslovné 
překlady z anglického textu (např. v kapitole 5.4). 
 
Grafický doprovod je kvality přiměřené obsahu a je vhodně umisťován.  
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíl vytyčený v úvodu práce, tj. shrnout výskyt a evoluci pantropické čeledi Costaceae, 
byl formálně naplněn prezentací tabulek a mapek znázorňujících druhovou diverzitu 
Costaceae na území jednotlivých státních celků v rámci čtyřech kontinentů. Rozbor 
témat evoluce a biogeografie čeledi byl omezen na popis výsledků jedné či dvou 
studií, které byly na toto téma publikovány.  
 
Hlubší analýza či diskuze pozorovaných pattern rozšíření spíše chybí. I když lze říci, 
že na téma biogeografie čeledi Costaceae nebylo publikováno příliš mnoho studií, 
bylo by např. zajímavé porovnat pozorovanou strukturu rozšíření Costaceae s jinými 
čeleděmi s pantropickým rozšířením. Očekávala bych též alespoň stručnou diskuzi 
nad možnými příčinami současné struktury rozšíření (např. jakou roli mohly hrát 
faktory geologické, klimatické, evoluční, ekologické, morfologické apod.). I když bylo 
toto téma částečně rozebráno v kapitole 5.3 jednalo se zde spíše o popis výsledků 
jedné studie, zatímco vlastní pohled autorky a propojení s prezentovanými výsledky 
zde chybí (a to i v závěrečných kapitolách 5.6.5 a 6). 
 
Přesto práci považuji v celku za zdařilou, zejména díky velkému množství druhů, 
jejichž výskyt byl zmapován. Navrhuji hodnocení výborně až velmi dobře dle kvality 
obhajoby. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
1) Které z biotických, případně abiotických faktorů mohly mít významný vliv na 
současné rozšíření čeledi Costaceae? Jak byste například vysvětlila strukturu 
rozšíření Costaceae v Africe znázorněnou na obrázku 11? 
 
2) V kapitole 5.3. zmiňujete, že čeleď Costaceae se začala diverzifikovat přibližně 
před 65 miliony let. Nesetkala jste se i s jinými názory/údaji, které by mohly případně 
pozměnit obecný názor na historickou biogeografii čeledi? 
 
3) Ze studie Specht (2006; Aliso 22: 631–642) vyplývá, že neotropy byly osídleny 
zástupci Costaceae ve dvou vlnách, dvěma nezávislými evolučními liniemi. Do jaké 
míry se areál rozšíření těchto linií překrývá? Je některá z těchto linií evolučně 
úspěšnější, případně proč?  
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4) Existují v čeledi Costaceae nějaké invazivní druhy? Jaké je jejich rozšíření? 
 
 
 
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 nahrajte do SISu nejpozději do 9. 9. 2013, a dále podepsaný v 1 výtisku předejte 
osobně Danovi Stančíkovi při obhajobě, nebo před obhajobou dejte do šuplíku u 
sekretářky, nebo pošlete na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, 
Praha 2, 128 43. Elektronický posudek mi e-mailem zašlete pouze, pokud ho nemůžete sami 
vložit do SISu. 


