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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…)

„ … je zhodnotit známé případy homo- a heteroploidní introgresivní hybridizace a 
hybridní speciace u rodu Arabidopsis v kontextu podobných případů z čeledi 
Brassicaceae, případně i jiných čeledí vyšších rostlin.“

Struktura (členění) práce:

Teoretická rešerš má štandartné členenie vyžadujúce takýto typ práce. Je 
členená do 4 kapitol a tie do ďalších podkapitol. Prvé tri kapitoly sa venujú 
teoretickým problémom hybridizácie, polyploidizácie a introgresie a 
podrobnému spracovaniu modelovej skupiny. Posledná kapitola sa venuje 
náčrtu východísk pre vlastnú diplomovú prácu.

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

Áno, problematika je spracovaná vyčerpávajúcim spôsobom a autor cituje 
množstvo relevantných zdrojov, z ktorých vychádzal pri písaní práce.
Autor necituje zdroj WorldClim databázy hoci sa na ňu priamo odvoláva. 
Namiesto toho cituje jeden z nespočetného množstva článkov, ktoré túto 
databázu využívajú na analýzu vlastných dát (str. 15).

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

Práca neobsahuje vlastné výsledky.

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

Výborná po všetkých stránkach.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Práca splnila stanovené ciele a hodnotím ju stupňom výborný (1).
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Otázky a připomínky oponenta:

1. Str. 2. posledný odsek. Vznikajú alopolyploidné taxóny aj iným sledom udalostí
ako hybridizáciou a za ňou nasledujúcou polyploidizáciou?

2. Str. 3. 2. odsek zhora. Je skutočné nutné aby při heteroploidnom krížení 
prešiel hybrid celogenómovou duplikáciou? Pozná uchádzač prípady kedy 
tomu tak nie je?

3. Str. 11. Čo je to heterózny efekt? Akým mechanizmom by mal prispievať k 
stabilizácii asexuálnych hybridov? Čo rozumie uchádzač pod stabilizáciou 
asexuálnych hybridov?

4. V texte sa na viacerých miestach uvádza, že hybridy vznikajú len za 
špecifických podmienok. Vzhľadom na častosť medzidruhovej hybridizácie 
krytosemených ale aj výtrusných rastlín, a to naprieč čeľaďami, habitatmi, či 
dokonca biomami, zaujímalo by ma, aké sú to tie špecifické podmienky pri 
ktorých vznikajú medzidruhové hybridy.

5. Z textu na str. 14 vyplýva, že ekologická nika predstavuje súhrn ekologických 
gradientov, ktoré je možné získať meraním na lokalite alebo z klimatických 
databáz. Aké iné faktory určujú – môžu určovať šírku ekologickej niky? Aké 
typy ník poznáme?

6. Mohol by autor vysvetliť ako chápe výškový stupeň nížina (v súvislosti s tzv. 
nížinným ekotypom Arabidospis arenosa, napr. v metroch od - do) a zároveň 
ukázať výškové rozpätie výskytu tohoto ekotypu na peknom boxplote?

7. Poznámka ku kapitole 4. Praktická časť. Otázky by mali vždy predchádzať 
metodickej časti.

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/bi-pravidla-15-16.pdf   
 Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 1. 6. 2016. Podepsaný předejte osobně Kodulce

při obhajobě, nebo před obhajobou dejte do  kastlíku s mým jménem u sekretářky, nebo
pošlete na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43. 
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