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Ultrafialové kresby u rostlin a jejích význam coby signál pro opylovače 
 
x Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je shrnout důležité poznatky ultrafialovém světle, způsobu vzniku 
ultrafialových vzorů rostlin a představit konkrétní podobu, jak takové vzory vypadají. 
 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 

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

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

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

- vyhovující 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Předložená práce se zaměřuje na problematiku významu UV záření ve vztazích mezi 
rostlinami a opylovači. Práce je celkově dobře napsána a čtivá. Cíle práce splňuje, ale přesto 
bych měl některé drobné výtky (viz „otázky a připomínky oponenta“). 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Práce je poměrně široce pojata a pojednává jak o čistě fyzikálních jevech souvisejících 
s elektromagnetickým zářením tak o vlastních UV kresbách rostlin a jejich významu 
v interakcích s opylovači. Dle mého názoru tak poněkud trpí detailnost jednotlivých pasáží. 
Určitě by se toho dalo více napsat například o jevech interference, difrakce a rozptylu (viz. 
Srinivasarao M 1999), či o jevech jako je lesklost květů či polarizace světla (viz. Moyroud 
and Glover 2016). 
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 (strana 1) Vím, že je občas těžké se vyhnout cizím termínům, ale myslím, že větě „Snaha 
pochopit jakým způsobem vnímají svět jiné organismy, je zároveň snahou o pochopení 
odlišných 
umweltů, o kterých hovořil Jakob von Uexküll (von Uexküll et Kriszat, 1956).” je slovo 
umwelt dosti násilné a použití sousloví „žitých světů“ by bylo lepší. Mimoto se domnívám, 
že tento koncept není mezi přírodovědci natolik znám, aby mohl být takto jednovětně 
používán bez dalšího vysvětlení.  
(strana 8) kapitola 4 by měla být, alespoň podle názvu práce, stěžejní. Z tohoto pohledu mi 
tam chybí odkazy na některé významné práce. Např. Yoshioka et al. 2005, Kooi et al. 2017, 
Johnson and Andersson 2002, Gronquist et al. 2001, Schlangen et al. 2009.   
(strana 9) „Vysílají signál umožňující samostatné rozeznání květů připraveného k opylení“  
opylovači jsou přizpůsobeni hlavně k tomu, aby rozeznali květ nabízející s velkou 
pravděpodobností odměnu. Opylování jako takové je, až na vzácné výjimky (např. opylování 
některých druhů rodu Agáve můrami v Americe), opylovačům ukradené.   
(strana 10) co myslí autor prohlášením že „Všechny květy rostlin mají svou ultrafialovou 
kresbu“ ? 
(strana10)  „Takový přístup se jeví jako opodstatněný, neboť většina rostlin UV absorbuje 
(Caldwell et al. 1983)“. Z této věty není zřejmé, že se již nemluví o květech ale o listech a 
UV-B…… to je to, co Caldwell et al. studovali. 
(strana 10) „4.3.1. Návěstidla pro opylovače“ asi by bylo dobré v této kapitole vysvětlit, 
k čemu návěstidla slouží.“ 
(strana 11) „Jako příklad může posloužit čeleď Ranunculaceae, např..“  doporučuji přečíst 
novou práci van der Kooi CJ. 2017. 
(strana 16) odstavec 2: To, co rostlina signalizuje směrem k opylovači, je přítomnost 
odměny, ne receptivita květu. 
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Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 

 výborně   x velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
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Instrukce pro vyplnění: 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování 
bakalářských prací – viz: 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 
a https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 

 Tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 
 Prosíme  oponenty  i  školitele  o  co  nejstručnější  a  nejvýstižnější  komentáře 

k jednotlivým bodům, celková délka by neměla přesáhnout 2 strany (jednotlivé 
boxy lze prodloužit i zkrátit)  

 Zaškrtávání  políček:  Vložte  kurzor  před  políčko,  klikněte  pravým  tlačítkem 
myši, zvolte Vlastnosti, vyberte Zaškrtnuto a OK. 

 
Instrukce pro doručení: 

 Posudek, prosím, zašlete v elektronické a rovněž tištěné formě. Elektronická 
verze bude zveřejněna s předstihem na internetu, tištěná poslouží jako 
součást protokolu o obhajobě. 

 Posudek v elektronické podobě na e-mailovou adresu 
lucie.cermakova@natur.cuni.cz. Student by jej měl mít k dispozici nejméně tři 
pracovní dny před obhajobou. 

 Vytištěný a podepsaný výtisk na adresu: Katedra filosofie a dějin přírodních 
věd PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2. Stačí jej donést na katedru v den 
konání obhajoby. 
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