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Posudek na bakalářskou práci
x školitelský posudek

Jméno posuzovatele: Karel prášil

E oponentský posudek
Datum: 24.5.2008
Autor: Celie Korittová

Název práce: Endofytické houby v dřevinách.

x Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).

E Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza„.)
Cílem předložené bakalářské práce je rešeršní formou shrnout informace o
ekologických a evolučních aspektech endofýtismu a zhodnotit dosavadní znalosti o
vztazích endofytických hub a hostitelských rostlin. Problém endofytismu představuje
širokou škálu dosud ne zcela prozkoumaných vztahů a následně nejednotných
informací a názorů. Autorka si z této široké škály možností vybrala některé
nejobecnější a podstatné aspekty, jejichž zpracování bude dobrým vodítkem při
teoretickém vstupu do tématu diplomové práce.

Struktura (členění) práce:
Vlastní text práce je členěn do devíti stručných a logicky řazených kapitol. V úvodu

je podána stručná definice endofytismu a základní strategie endofytických hub vůči
svému hostiteli. V následujících kapitolách jsou postupně plněny cíle práce. Diskuse
zvolené problematiky není předmětem samostatné kapitoly, ale je (někdy skrytou
formou nadhozených otázek) přítomna přímo v jednotlivých kapitolách.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
K předložené rešerši autorka použila celkem 55 relevantních literárních zdrojů,

z nichž většina je z posledních cca deseti let, v odůvodněných případech jsou
použity i práce starší.

Zdroje jsou správně citovány v závěrečném seznamu použité literatury.

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):
Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá, obrazovou a grafickou složku práce
neobsahuje.
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Splnění cílů práce a celkové hodnoceni:
Z možností, které skýtá problematika endofytismu si autorka zvolila poměrně obtížné
teoretické téma ekologických a evolučních aspektů tohoto jevu. Diky vhodně zvolené
zdrojové literatuře stanovené cíle práce zvládla. Výsledek je sepsán hutnou a
kompaktní formou bez nějaké slovní „vaty" a za správné považuji, že některé

problematické aspekty jsou komentovány formou otázek (včetně názvu jedné
kapitoly).

0 originálním přístupu autorky k tématu práce i k Životu svědčí závěrečné

patnáctibodové poděkování.
Práce splňuje nová kriteria, nastavená na biologické sekci PřF UK.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě.

Otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

Evýborně |velmidobře |dobře |nev

hověl(a)

is školitele/
rášil)

•

r'rosime oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým

•

bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
Pri posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací vizhttp://natur.cuni.cz/biologie/files/Bzk-pravidla-11-12-2007.doc

•

Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: o.koukol®.seznam.cz (pro
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku Oako součást protokolu o
obhajobě) na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2,128 43.

