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Posudek na bakalářskou práci

školitelský posudek
oponentský posudek

Jméno posuzovatele:  Jindřich Chrtek

Datum:  31. 5. 2015

Autor:   Hana Mašková

Název práce: Diferenciace v rámci okruhu Carlina vulgaris ve střední Evropě

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Předmětem rešerše je zejména taxonomická problematika okruhu Carlina vulgaris, 
uvedená v širších souvislostech celého rodu. Pozornost je věnována také 
nejdůležitějším evolučním mechanismům, zejména ve vztahu k této skupině, 
obecným otázkám endemismu a metodickým přístupům plánovaným pro diplomovou 
práci.  

Struktura (členění) práce:
Práce je vhodně a přehledně členěna do devíti kapitol, většina z nich pak dále do 
podkapitol.  

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?
Práce neobsahuje vlastní výsledky.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formální úroveň práce (textu i obrázků) je dobrá, stejně tak jazyková úroveň (některé 
nepříliš obratné formulace připisuji na vrub tomu, že jde o autorčinu první větší práci, 
viz i dál).

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Cíle práce byly splněny. Autorka se dobře seznámila s velmi obtížnou problematikou,
využila dostupnou literaturu a kriticky zhodnotila některé dosavadní názory. 
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Otázky a připomínky oponenta:
Práce je velmi kvalitní, dále jsou uvedeny pouze drobné připomínky:
1) Charakteristika sekce Carlina (str. 6) – kapitola obsahuje i část věnovanou druhu 
Carlina vulgaris, zatímco v následující kapitole (Rozšíření druhů Carlina biebersteinii 
a C. vulgaris) už o tomto druhu není téměř zmínka (byť bych ji tam podle názvu 
kapitoly očekával).
2) Práce obsahuje některé nepřesné nebo neobratné formulace, občas chyby ve 
jménech autorů taxonů, obojího je ale velmi málo (např. „…za formování hor během 
pleistocénu…“, str. 9). Některé termíny by bylo vhodné nahradit běžněji používanými 
(např. „Hyrkánská provincie“, str. 9). Na obr. 8 (str. 29) zřejmě není zachycena 
západní část areálu – nebo autor (Meusel 1993) v této práci např. rostliny 
z bavorského Předalpí řadí k jinému taxonu?
3) Na str. 17 by bylo vhodné text počínaje větou „O současném průběhu…“ 
přesunout do samostatného odstavce (s tím co je předtím to nesouvisí).
3) K diplomové práci – pro získání alespoň základního vhledu do fylogenetických 
vztahů bych doporučoval zkusit sekvenovaní vybraných úseků cpDNA. Ano, možná 
tam žádná variabilita nebude (ale spíš bych čekal, že bude) a kromě toho je 
použitelnost těchto markerů omezena předpokládanou častou hybridizací, ale přesto 
bych to zkusil…
   
Otázky:
1) Rozsah stepí osciloval v souvislosti s klimatickými změnami. Jaké byly hlavní 
migrační proudy ponticko-panonských (případně kontinentálních) druhů do střední 
Evropy?
2) Carlina biebersteinii subsp. biebersteinii je podle obr. 9 velmi vzácná v jižních 
Karpatech (nebo v některých dílčích pohořích zcela chybí). Je možné to nějak 
vysvětlit? Nebo je to jen otázka chybějících údajů nebo taxonomických zmatků?
3) Liší se nějak stanovištní vazby C. biebersteinii subsp. biebersteinii mezi 
evropskými pohořími (např. Alpy vs. Tatry)? 
4) V rámci diplomové práce je plánováno ověřit, zda dochází k hybridizaci mezi C. 
vulgaris a C. biebersteinii. Bude využito experimentální křížení nebo pouze 
molekulární markery?

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.

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

