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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…)
Účelem práce je shrnutí poznatků o syntéze obranných sekundárních metabolitů u 
zástupců druhově bohaté čeledi Asteraceae z pohledu ekologie rostlin, zejména o 
časové dynamice jejich tvorby a vazbě této dynamiky na dynamiku prostředí.

Struktura (členění) práce:
Práce je členěna na úvodní část, kde autorka přibližuje svoji motivaci a objekt 
rešerše, obecnou část o ekologické roli sekundárních metabolitů a speciální část o 
roli látek ze skupiny seskviterpenových laktonů u druhů z čeledi Asteraceae.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Ano

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Autorka prokázala, že dokáže pracovat s publikovanými poznatky a to i v oblastech, 
které u nás nejsou tradiční součástí výuky. Oceňuji, že se v práci úspěšně pokusila 
propojit obecné koncepty z ekologické teorie tvorby sekundárních metabolitů s jejich 
realizovaným (ale z hlediska ekologie jen anekdoticky dokumentovaným) významem 
v konkrétní skupině rostlin. K mému kladnému hodnocení také přispívá rozsah 
postižené látky a samostatnost autorky.
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Otázky a připomínky oponenta:
--------------------

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 – 
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. 
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