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Posudek na bakalářskou práci 
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Jméno posuzovatele: Jindřich Chrtek 
 

Datum: 8. 9. 2017 
 

Autor: Lucie Jankolová 
 

Název práce: Diverzifikace orchidejí ve Středomoří 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce byla literární rešerše problematiky diverzifikace vybraných rodů čeledi 
Orchidaceae ve Středozemí. 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce má 31 stran a je přehledně členěna do standardních kapitol a podkapitol.  
 
 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Bakalářská práce obsahuje nadstandardní počet 125 literárních pramenů. Výběru a 
způsobu citování zdrojů není co vytknout. 
 
 
 

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): 
 
Formální úroveň práce je dobrá, resp. úměrná k danému typu práce. Některé 
neobratné výrazy nebo místy nezvyklé překlady z angličtiny padají na vinu tomu, že 
jde o autorčinu první práci tohoto typu. Jazykově je text na dobré úrovni, překlepů je 
málo. Práce obsahuje pouze jeden obrázek a jednu tabulku (více není potřeba), 
popisky jsou výstižné a samovysvětlující. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce byly splněny. Autorka prokázala, že je schopna nejen vyčerpávající 
excerpce literatury, ale i syntézy získaných informací a jejich převedení do odborného 
textu. Domnívám se, že autorka má všechny předpoklady pro úspěšné pokračování 
ve studiu čeledi Orchidaceae v rámci magisterské práce. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
1) Autorka zmiňuje některé speciační a diferenciační procesy. Mohly by ale v případě 
čeledi Orchidaceae přicházet do úvahy ještě některé další? 
 
2) Za jakých podmínek je obecně výhodnější být specialistou a za jakých generalistou 
z hlediska opylování? 
 
3) Jaké jsou hlavní prezygotické izolační mechanismy u čeledi Orchidaceae?  
 
 
Připomínky: 
1) Trochu postrádám soubornější zmínku o výhodách a nevýhodách deceptivních 
strategií 
2) Náplň některých kapitol zčásti neodpovídá jejich obsahu, např. v první části 
kapitoly Mechanismy druhové izolace u orchidejí jsou rozebírány výsledky 
fylogenetických analýz. 
3) V případě uvádění výsledků rekonstrukcí fylogenetických vztahů na základě 
molekulárních markerů bych doporučoval uvádět jaké markery byly použity, 
v některých případech je to důležité.  
 
 
Uvedené připomínky ale nesnižují kvalitu této velmi zdařilé bakalářské práce.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 pátku 8. 9. 2017. Podepsaný posudek mi dejte před 
obhajobou do kastlíku u sekretářky, předejte osobně, nejpozději na obhajobě. Externisti 
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

