
 Strana 1 

Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele:Zuzana Munzbergova  
 

Datum: 30.5.2017 
 

Autor: Mariana Sýkorová  
 

Název práce:  
Význam genetické diverzity rostlinných populací a faktory, které ji určují 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo přinést přehled o významu genetické diversity pro fitness rostlin a 
přehled faktorů, které ji určují. Hlavní zájmem pak byl vliv současné a historické 
struktury krajiny na genetickou diversitu populací.  
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je jasně, logicky a přehledně členěna. Celkově je práce přehledná a pouze 
s malým množstvím překlepů.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka použila velké množství relevantních literárních zdrojů.  
 

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): 
Formální úroveň práce je velmi dobrá, práce je dobře čitelná a přehledná.  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Práce splnila své cíle a představuje kvalitní základ pro budoucí diplomovou práci. 
Drobnou výtkou může být, že hlavní zájmový vztah mezi současnou a historickou 
strukturou krajiny a genetickou diversitou není zmíněn v závěru. Přesto je závěr 
pěkně koncipovaný a jasný.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

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

