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Název práce: Ekologie květních snětí (Microbotryum spp.) a jejich hostitelů z čeledi 
Caryophyllaceae. 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Shrnutí současných poznatků o ekologii a epidemiologii květních snětí a jejich 
hostitelů z čeledi Caryophyllaceae. Nástin možných směrů výzkumu tohoto 
patosystému. 
Cíle jsou jasně formulované, zaměřené na konkrétní problematiku. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Členění na úvod, samotnou literární rešerši ve čtyřech kapitolách, závěr a seznam 
použité literatury odpovídá požadované struktuře. Členění rešerše je logické, 
přehledné a výstižné. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka prostudovala velký soubor prací, cituje celkem 80 literárních zdrojů, které se 
vztahují k problematice. Jsou správně citovány. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce vlastní výsledky neobsahuje. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je po formální stránce vzorně napsaná, srozumitelná. Jen v několika případech 
je třeba dlouhá souvětí přeformulovat. Autorka důsledně dodržuje zvolený způsob 
psaní citací. Formálně je třeba v seznamu literatury zaměnit psaní velkých písmen za 
malá v nadpisech některých citovaných zdrojů (např. Alexander 1987, aj.).  
Vhodné by bylo uvést autorské zkratky za jmény taxonů. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka prostudovala rozsáhlý soubor vědeckých prací, informace utřídila a použila 
v adekvátní formě pro sepsání rešerše. Pojednává o vlastnostech obou partnerů 
patosystému tj. o rodu Microbotryum a hostitelích z čeledi silenkovitých. Všímá si 
jejich ekologie, fylogeneze a vzájemného ovlivnění. Zvláštní pozornost věnuje 
otázkám rezistence rostlin k napadení květní snětí a role opylovačů, kteří fungují jako 
přenašeči infekce. Komentuje složitost studia na úrovni populací a zamýšlí se nad 
možným dalším postupem. Z celého textu vyplývá, že autorka se dobře orientuje 
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v informačních zdrojích, dovede vybrat a dát do souvislostí fakta a formulovat závěry, 
týkající se dalšího možného postupu v bádání. Je schopna o problému přemýšlet a 
prezentovat vlastní názor.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
V úvodu práce je zařazeno vysvětlení použitých termínů, ale bylo by pro další práci 
vhodné využít publikaci Kůdela et al. 2007, kde je kodifikována česko-anglická 
fytopatologická terminologie. 
Na straně 5 a 6 v části věnované rodu Microbotryum se jedná o taxonomii a druhové 
pojetí květních snětí, nikoli o jejich nomenklaturu.  
Dotaz k infekčnímu cyklu sněti: Je známo, za jak dlouhou dobu po inokulaci květu 
dojde k přeměně prašníků v sorus?  
Dotaz k fenologii hostitele: Předchází doba kvetení systémově nakažených rostlin 
výrazně dobu, kdy začínají kvést rostliny zdravé?  
Dotaz k zastoupení rezistentních genotypů v populaci hostitele: Bylo prokázáno, že 
rezistence snižuje fitness rostlin nebo je to jen jedna z hypotéz? 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
Rozsah, forma zpracování a struktura předložené bakalářské práce odpovídá 
požadavkům, a proto ji hodnotím stupněm výborným. 
 
x 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 – 
plna verze viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bzkpravidla04112014.pdf   

 Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 3. 6. 2015. Podepsaný mi předejte osobně při 
obhajobě, nebo před obhajobou dejte do kastlíku u sekretářky, nebo pošlete na adresu: 
Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43.  

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bzkpravidla04112014.pdf

