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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Pavel Pecháček 
 
Datum: 29. 5. 2017 
 

Autor: Martin Zitko 
 
Název práce: Ultrafialové kresby u rostlin a jejich význam coby signál pro opylovače 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Hlavním cílem posuzované práce je podat ucelený přehled o výskytu ultrafialových 
vzorů u rostlin a popsat, jaký význam mají tyto vzory v komunikaci rostliny 
s opylovači, popřípadě dalšími organismy. Autor se nesoustředí pouze na evolučně-
ekologickou stránku problému, ale snaží se rovněž o nahlédnutí do fyzikální 
podstaty vzniku zbarvení, což mu umožňuje komplexnější uchopení celého 
fenoménu. 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna logicky. Autor se nejprve zabývá obecnými problémy, jako 
například co je to to ultrafialové světlo a jakými způsoby může interagovat 
s organismálními povrchy (absorpce, reflektance). Následně uvádí příklady výskytu 
UV kreseb a jejich charakteristickou podobu napříč krytosemennými rostlinami. Po 
úvodu do problematiky zraku opylovačů se postupně dostává k závěrečné a stěžejní 
části celého textu, totiž k významu UV vzorů na květech rostlin pro různé opylovače. 
Věnuje se jak možnému evolučnímu původu tohoto jevu, tak i různým biologickým 
aspektům, jež s ním mohou souviset. 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autor v práci cituje přes sto literárních zdrojů. Citace jsou v textu používány řádně a 
je patrné, že uváděné publikace autor skutečně prostudoval. V každém případě 
prokázal schopnost správně a kriticky pracovat se základní vědeckou literaturou. 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce je literární rešerší, neobsahuje vlastní výsledky. 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální i jazyková úroveň práce je velmi dobrá. Text je přehledný a až na pár 
krkolomnějších obratů velmi srozumitelně napsaný.  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce, tedy zmapování výskytu UV vzorů u rostlin a popis jejich významu pro 
opylovače, se autorovi podařilo bez výhrad splnit. Rešerše poskytuje velmi dobrou 
představu o popisované problematice a může posloužit coby vhodný literární 
podklad pro autorovu další vědeckou činnost v podobě navazující diplomové studie. 
 
Celkově byly splněny veškeré podmínky kladené na tento typ prací a předloženou 
bakalářskou práci proto vřele doporučuji k obhajobě a kladnému přijetí odbornou 
komisí. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
 
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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