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Ochranářské aspekty endemismu ve střední Evropě se zvláštním 
přihlédnutí k modelové skupině rodu Sorbus 

 

kriterium zdůvodnění  známka 
 

Typ BP Práce je literární rešerší a navíc obsahuje i vlastní výsledky. 
 

 

Vlastní přínos 1 Práce je literární rešerší zabývající se problematikou endemismu ve střední 
Evropě se zřetelem na situaci v rodu Sorbus. Autorka prokázala schopnost 
samostatně logicky dané téma rozvinout za využití dostatečného množství 
literárních dat. Navíc v rámci experimentální práce získala a diskutovala 
data, která význam této práce dále podtrhují. 
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Náročnost 1 a 
formulace cílů  

Cílem literární rešerše bylo zjistit, jaké typy endemitů se vyskytují ve střední 
Evropě, jaký je jejich význam a jaký význam má pro endemismus apomixie. 
Cílem experimentální práce bylo zjistit, jaká je variabilita na úrovni DNA 
ploidie a absolutní velikosti genomu modelové skupiny rodu Sorbus aria 
agg. Stanovené cíle předkládané práce jsou přiměřené a adekvátně 
formulované.  
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Data a jejich 
zpracování 
 

V práci je citováno 55 literárních zdrojů zahrnující články z mezinárodních 
časopisů, popularizační české články, lokální flóry a také souhrnné knihy. 
V některých případech bych doporučila místo souhrnných knih, zaměřit se na 
primární zdroje citací. Dále jsem v textu postrádala odkazy na obrázky. V 
experimentální části práce je srozumitelně vysvětlená metodika sběru dat a 
získaná data jsou adekvátně zpracována. V rámci diskuse bych doporučila 
výsledky lépe uvést do kontextu s již známými informacemi. 
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Presentace dat  Data získaná v experimentální části práce jsou vhodně a přehledně 
presentována jak v textu tak formou grafů a tabulky. Bohužel stejně jako 
v literární rešerši, nejsou grafy a tabulka propojeny s textem odkazy. 
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Logika textu a 
formální úprava 
 

Text práce je logicky strukturován do kapitol a podkapitol a ve většině 
případů na sebe odstavce plynně navazují. Formální úroveň práce je dobrá, 
avšak občas se zde objevují překlepy a drobné chyby. Součástí práce je 
několik obrázků, grafů a tabulek (převzatých i vytvořených samotnou 
autorkou), které vhodně doplňují samotný text. Některé bohužel nejsou příliš 
kvalitní (např. Obr. 11, Příloha 4).  

1-2 

výsledná 
známka 
 

Práce splňuje požadavky kladené na BP a doporučuji ji jako podklad k 
udělení titulu Bc. 

 

1- práce, u nichž nelze dostatečně demonstrovat vlastní přínos a náročnost hodnotitelnou jako výbornou, 
nemohou být hodnoceny jako výborné. 
 
Otázky: 
 

1. V České republice je taxonomická situace v rodu Sorbus dobře zpracována, jak je tomu v jiných státech 
Evropy? 

2. V textu zmiňujete pouze pomocná dělení apomixie, nicméně schází základní funkční dělení. Mohla byste 
jej vysvětlit v kontrastu k sexuálnímu rozmnožování (zejména pojem aposporie a diplosporie)? 

3. Endemity jsou bezesporu prioritní skupinou ochrany přírody, avšak v textu chyběly zmínky o 
konzervačních programech a praktických postupech pro ochranu zmíněných taxonů, mohla byste některé 
vyjmenovat? 
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