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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…) 
Předkládaná práce je literární rešerší, která poskytuje přehled o významu genetické 
diverzity pro přežívání rostlinných populací a faktorech, které ji mohou ovlivňovat. 
Jedním z hlavních faktorů, které chce autorka ve své práci postihnout, je vliv 
historického a současného způsobu obhospodařování krajiny na genetickou diverzitu. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je přehledně členěna do šesti kapitol. V úvodní kapitole autorka stručně 
představuje důležitost studia genetické diverzity. V další kapitole pak popisuje různé 
způsoby jejího hodnocení. Ve třetí a čtvrté části jsou pak nejprve stručně popsány 
faktory přímo ovlivňující genetickou diverzitu (selekce, mutace, genetický drift apod.), 
poté rozsáhleji faktory s nepřímým vlivem, tj. s vlivem přes přímé faktory (velikost 
populace, fragmentace krajiny, historie hospodaření aj.). Další dvě kapitoly pak 
popisují vztah genetické diverzity a fitness a význam půdní semenné banky. V závěru 
pak autorka navrhuje získané poznatky použít při studiu modelového systému luk 
v Bílých Karpatech. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
V práci je citováno celkem 50 (většinou zahraničních) knih a článků. Literární zdroje 
považuji za dostatečné a relevantní. V práci by mohlo být více příkladů ukazující 
různé faktory ovlivňující genetickou diverzitu z poslední doby. Překvapivá pro mě byla 
také úvodní kapitola, která neobsahovala jediný odkaz na literární zdroj. 
Práce jsou citovány správně. 
 

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): 
Celková formální úprava práce je velmi dobrá. Text práce na sebe dobře navazuje a 
srozumitelně shrnuje získané poznatky. Obsahuje jen minimum pravopisných či 
stylistických chyb. Je dobře, že autorka zmiňuje nejen české výrazy některých 
termínů, ale i jejich anglické často i v češtině běžně používané ekvivalenty. Jen na 
některých místech práce jsou nejprve uvedeny nejdříve české termíny a pak anglické 
a jinde obráceně. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
V bakalářské práci autorka dokázala splnit požadavky na tuto práci kladenou. 
V literární rešerši získala přehled o problematice, kterou se bude dále zabývat ve své 
budoucí diplomové práci. Práci hodnotím jako dobře zpracovanou, mám ale za to, že 
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by jí prospělo zejména v závěru užší zaměření na studovaný vliv změn hospodaření v 
krajině na genetickou diverzitu lučních společenstev. Tento důraz se sice tu a tam 
v práci vynoří a odpovídá mu i největší prostor věnovaný jeho vlivům na genetickou 
diverzitu, v závěru však chybí jasnější výstup, že tato problematika vyžaduje další 
studium z důvodů zjištěných v práci.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

1. V kapitole 3 autorka popisuje, že křížení blízce příbuzných jedinců, tzv. 
inbreeding, může vést v malých izolovaných populacích až k inbrední depresi. 
Co je inbrední deprese však už vysvětleno není. Mohla by to autorka vysvětlit 
a uvést příklad studie, kde byl tento jev zaznamenán? 

2. Mohla by autorka na základě provedené rešerše uvést nějaké příklady druhů, 
v jejichž populacích lze očekávat nízkou nebo naopak vysokou míru genetické 
diverzity a zdůvodnit proč? 

3. Autorka zmiňuje na str. 22, že „… přerušení starého způsobu hospodaření a 
vznik intenzívního zemědělství je důvodem nepříznivého antropogenního vlivu 
na genetickou rozmanitost.“ Mohla by shrnout konkrétní důvody, proč tomu tak 
je? 

4. Hraje půdní banka semen opravdu tak významnou roli při udržování genetické 
diverzity? Kromě studie na Nympoides peltata (Uesugi et al. 2007) mi přišlo, 
že všechny ostatní uvedené studie to nepotvrzují. Zároveň ale autorka na 
konci kapitoly 5 shrnuje, že by role semenných bank neměla být podceněna a 
její význam by měl být určitě studován. 

 
 

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/2016-pravidla.pdf  

• Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 31. 5. 2017. Podepsaný předejte osobně mně 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.  

 

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2016-pravidla.pdf

