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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…) 
 
Cílem práce bylo shrnout dosavadní poznatky o šíření rostlin v řekách pomocí semen 
a ukázat, jakými metodami a přístupy lze toto šíření studovat. 
 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je hierarchicky strukturována do několika kapitol a řady podkapitol, které jsou 
příslušně číslovány. Jednotlivé kapitoly se týkají zásadních aspektů předmětu literární 
rešerše a jsou vhodně zvoleny. 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka použila relativně málo literárních zdrojů (cca 30). O šíření vodních rostlin 
však je literatury mnohem více a je škoda, že nebyla do práce zahrnuta. Nebyla 
excerpována ani některá review týkající se konkrétních podkapitol práce 
(ornithochorie vodních rostlin – Figuerola & Green, 2002, Freshw. Biol. 47: 483-494, 
genetická diverzita podél řek – Honnay et al., 2010, J. Biogeogr. 37: 1730-1739). 
 
 
 
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): 
 
Obrazová dokumentace v práci je na přijatelné úrovni. 
Práce místy obsahuje překlepy, gramatické chyby a nedokončené věty. Sled 
myšlenek je často nelogický, věty na sebe myšlenkově nenavazují. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Předložená bakalářská práce je velmi povrchní rešerší na zadané téma. Řada kapitol 
je pouze naznačena a nejde do větší hloubky. Nejmarkantnější je to pak u kapitoly 
týkající se molekulární detekce šíření, která zmiňuje pouhé tři práce, přestože právě 
toto bude metodika, které se chce autorka věnovat ve své budoucí diplomové práci. 
Chybí excerpce většího množství (často zásadních) prací, místy jsou pouze nahodile 
zmiňovány konkrétní výsledky z jednotlivých studií. V textu práce je také málo citací, 
často není zřejmé, co je autorčina spekulace a co jsou informace převzaté 
z literatury. Často jsou věty příliš obecné a povrchní, nicneříkající. Na některých 
místech jsou dokonce data z literatury mylně interpretována a zobecňována. 
Přestože práce trpí popsanými nedostatky, autorka se částečně zorientovala 
v tématu a práce bude alespoň malým odrazovým můstkem pro navazující 
diplomovou práci. 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

1. Jak autorka přišla na to, že běžná vzdálenost, na kterou se semena šíří, je 
50 m (zmíněno na str. 7 a 8 a několikrát dále v textu)? Mohla by autorka 
vysvětlit, na základě jakých dat byly zkonstruovány křivky v Grafu 1 (v textu 
práce to není zmíněno)? 

2. Mohla by autorka shrnout základní vlastnosti, jak jsou rostliny přizpůsobeny 
k šíření vodou a uvést příklady druhů, která tato přizpůsobení mají? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/pravidla  

• Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 3. 9. 2014. Podepsaný v 1 výtisku mi předejte 
osobně 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.  

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla

