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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte jednu z možností) 

 

1. Rozsah BP a její členění 

A A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

B B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

A A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 

nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 
dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 

4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

B B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   

obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

A A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



 

Slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

 
Rozsah BP a její členění 

Práce se týká velmi zajímavého a aktuálního tématu výsadby dřevin ve městě, a to jak z pohledu jejich vlivu 

na podmínky ve městech, tak naopak vlivu městských podmínek na vitalitu stromů. Je zpracována na 26 

stranách textu a doplněna vhodně zvolenými obrázky a grafy. Členění textu je logické a přehledné. Velmi 

pěkný je „Závěr“ celé práce.  

 

Odborná správnost 

Text trpí neduhy, které jsou ovšem v bakalářských pracích časté: neobratné nebo nepřesné až nesrozumitelné 

formulace, někdy nepřesné odborné termíny, nedostatečné vysvětlení popisovaných jevů apod. Frekvence 

těchto nedostatků je lehce vyšší, než je běžné pro výborně hodnocené práce.  

 

Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

Práce je založena na zhruba 60 publikacích, které jsou většinou řádně citovány. (?? Pauleit S n.d, jednou tři 

autoři v textu, jinde jen dva a jeden et al.). Asi 20 prací bylo publikováno v posledních 5 letech.  

 

Jazyk práce.  

Vyšší než obvyklá je četnost prohřešků týkajících se stavby vět, shody mezi větnými členy apod., což ovšem 

často ztěžuje čtení a pochopení textu.   
 

Formální a grafická úroveň práce 

Práce zpracována velmi pečlivě, v tomto ohledu nemám žádné připomínky.  
 
Některé konkrétní ukázky neobratných či nesprávných formulací: 

 

• Str.3. Růst je základní vlastnost organismů, jejíž parametry jsou snadno měřitelné, tudíž se často 

využívá i jako základní zdroj pro získávání dat. 

• Str.4. V průběhu vegetačního období vzrůstá míra čisté fotosyntézy a klesá tempo respirace, což 

bylo pozorováno na druhu Pinus sylvestris 

• Str.4. Senescence je degenerativní proces podmíněný časově a prostorově a je poslední vývojovou 

fází listu nebo orgánu 

• Str.4.: Studie Keskitalo (2005) se zabývala změnami v ultrastruktuře chloroplastů, u druhu Populus 

tremula, kde došli k závěru, že senescenční listy s nahromaděnými antokyany vyvolávají 

fotooxidační stres v odezvě na stresové podmínky.  

• Str. 9: Hlavní příčinou vzniku městských tepelných ostrovů je urbanizace 

• Str. 11: Degradace fotosyntetických pigmentů, …, vede ke sníženému obsahu chlorofylu v listech, 

čímž se stává strom citlivější.  

       … u většiny listnatých stromů dochází každoročně k defoliaci. Tím listnaté stromy obnovují svůj 

fotosyntetický aparát, který funguje jako filtr znečištění..  

• Stromy musí během života odolávat řadě symptomů poškození, které se mohou objevovat v reakci 

na celou řadu patogenů, jednotlivých stresových faktorů abiotických a biotických, či jejich různé 

kombinaci  

• Str. 21:   Kvůli difuzně-porézní, anisohydrické strategii vodního stresu je růst stromů T. cordata 

méně redukován během sucha.           

• Str.22: obr 4A, obávám se, není převzatý z práce Kauppi et al., 2014  

• Výsledky  v obr. 4A a B nejsou podobné, městské a venkovské stromy se chovají ve zmíněných 

podmínkách odlišně.  

 

 



B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě (povinná část posudku) 

Prosím vysvětlit:  

1) způsob uvedení českých termínů v tab 1.  

 

2) nesoulad mezi informacemi o zvýšení teploty vzduchu ve městech ve srovnání s okolím na str. 5, 

10 a 15  
(Str.5: Rozdíly denní povrchové teploty a teploty vzduchu v uzavřených městských centrech jsou  řádově až o 10 °C vyšší než v lesním 

prostředí (Shepherd, 2005); Str. 10: …průměrná roční teplota vzduchu ve velkých městech až o 3 °C teplejší než v okolních venkovských 

oblastech. (Pretzsch et al., 2017); Str.15: může být průměrná teplota vzduchu ve velkých městech až o 10 °C vyšší než v okolních rurálních 

oblastech (Dahlhausen et al., 2018) 

 

 

3) Str. 10-11. Míru tolerance rostlin vůči znečištění ovzduší je možné vyjádřit pomocí tzv. APTI 

indexu. Jak je tento index stanoven? Jak jsou hodnoty jednotlivých parametrů převedeny na 

uváděné číselné hodnoty?  

 

4) str. 16:  vysvětlit souvislost mezi uvedenými informacemi: … úspěšné opylení květů Tilia cordata 

se vyskytuje během mimořádně teplých let. To je jeden z důvodů, proč jsou lípy natolik významné 

pro městské prostředí a proč jsou hojně vysazovány právě v centrech s již zmiňovanou vlastností 

městského tepelného ostrova. 

 

5) rozdíl či souvislost mezi: strukturou korunového zápoje X uzavřením koruny X LAI (pokryvností 

listoví)  

6) str. 23: Proč je rozdíl ve velikosti stromů mezi městskou a venkovskou zónou opačný u boreální a 

temperátní zóny (Obr 4A, B). 

                                                                                                                                                                                                                                                      

Čím je způsobeno v podstatě nulové ovlivnění sledovaného parametru růstu městských stromů před 

a po roku 1960 u subtropické zóny?   

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (označte) podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 
 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   
 

Navrhovaná celková klasifikace: výborně až velmi dobře  

 

Datum vypracování posudku: 27.5.2019 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta (podle SIS):coc RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. 

 

 

 

 

Instrukce pro vypracování a odevzdání posudku (po vyplnění posudku možno smazat): 
• Pro vypracování posudku bakalářské práce použijte tento formulář.  

• Posudek můžete sami vložit do SIS, anebo s předstihem zaslat v elektronické podobě na 

adresu: hana.konradova@natur.cuni.cz a lipavska@natur.cuni.cz, a dále zajistit dodání 
podepsaného originálu (v 1 výtisku, jako součást protokolu o obhajobě) na sekretariát 
Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK (p. Elena Kozlová), Viničná 5, 128 44 



Praha 2. Podepsaný originál posudku musí být dodán před vlastní obhajobou, bez něho 

nesmí být obhajoba zahájena! 


