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Srovnání vybraných vlastností příbuzných rostlin z prostředí disturbance nebo stresu 
na industriálních deponiích v krajině a z jejich okolí 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Adam sám považuje svou práci za primárně rešeršní, nicméně je zde i kratší 
experimentální část. 
Předmětem rešerše je pojednání o (primární) sukcesi rostlin na extrémním stanovišti 
a vztahu velikosti genomu a úspěšnosti kolonizace.  
Hypotéza byla stanovena takto: rostliny rostoucí na ploše nerekultivovaného odkaliště 
s extrémními podmínkami (mikroklimatické faktory, zasolení, vysoký obsah těžkých 
kovů) mají menší genom než-li jejich příbuzné taxony rostoucí v okolí odkaliště (nebo 
na jeho okrajích), což bylo testováno na příkladu odkaliště ve Chvaleticích. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Jednotlivé části rešeršní se týkají: sukcese, velikosti genomu a ekologie rostlin, 
velikosti genomu rostlin a metody průtokové cytometrie, souvislosti velikosti genomu 
a funkčních vlastnosti rostlin, postindustriálních deponií a potenciální aplikací studia 
genomů v ekologii obnovy. 
Po nich následuje kratší, experimentální část. 
Práce je dobře strukturována, postupuje logicky od obecnějších částí k poměrně 
speciálnímu tématu, kterému by se Adam rád případně věnoval v diplomové práci. 
Jediné, co ve struktuře poněkud postrádám, je zdůraznění linky, která lépe propojila 
jednotlivé kapitoly práce (tématicky poněkud vzdálené) ve vztahu k experimentální 
části. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Množství použitých literárních zdrojů je zcela jistě dostačující (čítá téměř 90 článků + 
5 internetových zdrojů) a zdroje pokrývají jak starší práce „otců zakladatelů“, tak i 
nejnovější publikace. Používá jak práce v českém jazyce (i popularizační), tak články 
z renomovaných, impaktovaných časopisů (ty tvoří naprostou většinu). Z relevantních 
zdrojů prakticky nic nechybí (snad jen nebyla použita „bible“ ekologických prací – 
Begonova Ekologie ….). 
Práce jsou citovány správně (ale ne vždy jsou práce v přehledu literatury řazeny 
správně, podle roku vydání). 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
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Vzorky byly sebrány a analyzovány (alespoň jak je z metodiky patrné) standarním 
způsobem. 
Za nejvíce problematické považuji, že jsou v některých případech srovnávány druhy 
jen dosti vzdáleně příbuzné (Inula salicina vs. Carlina vulgaris; Populus alba vs. Salix 
fragilis, Rumex acetosella vs. Rumex acetosa), navíc některé z druhů „z okolí 
odkaliště“ rostou i přímo na nerekultivované části (viz právě Carlina vulgaris, 
Melilotus albus). 
Zároveň některé z vybraných „druhů“ jsou taxonomicky dosti komplikované s velmi 
podobnými, nespecialisty obtížně odlišitelnými taxony (skupina Festuca ovina), navíc 
mají různou ploidní  úroveň (opět zmíněná Festuca ovina, mající diploidní i 
tetraploidní populace). 
Uvítal bych srovnání Adamem naměřených výsledků s loňským článkem Šmarda et 
al. 2019 (Preslia 91: 117-142), který uvádí velikosti genomů pro 1700 druhů 
rostoucích v ČR. 
 
V textové části výsledků Adam odkazuje na viditelný rozdíl mezi obsahem genomu u 
Vicia angustifolia (uvnitř odkaliště) a Vicia cracca (vně odkaliště) na grafu č. 9. To 
ovšem z daného grafu rozhodně patrné není. 
 
U tabulek 3 a 4 bych prohodil sloupce (tj. nejprve bych uvedl vlastnosti rostlin či 
prostředí a pak jejich vztah k velikosti genomu, resp. k ploidii). 
 
V hodnocení výsledků Adam používá stylistické neobratnosti nebo nepřesné termíny 
(viz procento možnosti náhody – měl nejspíše na mysli hladinu statistické 
významnosti, navíc je zde překlep, hladina významnosti měla být stanovena na 
p˂0,05). V metodické části by měl být upřesněn použitý interní standard. 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň je spíše nadstandardní, nicméně jisté nedostatky nalézt lze. Některé 
převzaté tabulky či grafy jsou hůře čitelné a mohly být poněkud větší (např. tab. 2) a 
v některých případech by mohl autor věnovat větší pečlivost úpravám některých 
převzatých obrazových prvků (např. graf 4 je naskenován našikmo). U všech 
převzatých grafů či tabulek jsou citovány zdroje, popisky by mohly být místy trochu 
rozsáhlejší (k tabulce 5 v experimentální části chybí popisek zcela). Použitá obrazová 
dokumentace (obrázky, grafy, fotografie či tabulky) je relevantní, nejsou zde 
nadbytečnosti a k tématu se vztahují. U fotografií bych uvítal uvedení autora (nejsem 
si jistý, zda-li Adam je autorem všech použitých fotek) a od věci by asi nebylo ani 
datum nebo aspoň rok pořízení. Nicméně to už je spíše mé hnidopišství. 
 
V textu samotném se místy objevují překlepy (těch ovšem není mnoho), ojediněle 
jsou pak pravopisné chyby, mnohem větší problém autorovi činí interpunkční 
znaménka (někdy jsou nadužívány, jinde naopak chybějí). Ale nejsme na půdě 
Ústavu pro jazyk český… 
 
Co se týče jazykové úrovně, text působí poněkud kostrbatě a je hůře čitelný (a 
pochopitelný). 
V některých citovaných partiích je patrné, že Adam se snažil doslovně (a poněkud 
otrocky) přeložit daný text. To ovšem vede mimo jiné k terminologickým 
nepřesnostem, např. na str. 9 nebo 13 měl na mysli zcela jistě jednoleté (annuals), 
nikoliv „roční“ rostliny.  A ten slovosled… 
Nejednotně je používán termín C-hodnota - jednou jako C-hodnota, podruhé jako c-
hodnota, to by mělo být v práci sjednoceno. 



 Strana 3 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly rozhodně splněny. Rešeršní část je zpracována kvalitně a „pilotní“ 
experimentální studie naznačuje možný potenciál pro další rozšíření a přetavení 
v diplomovou práci. 
 
Rozsah práce považuji za odpovídající standardům: 17,5 strany je věnováno rešeršní 
části (+ 5 stran tvoří seznam literatury). Uvítal bych, kdyby větší prostor byl věnovaný 
závěrečné diskusi. 
Experimentální části je věnováno 3,5 strany – ta by mohla být též trochu obšírnější, 
zejména popis metodiky. Za jistou slabinu považuji, že některé dvojice srovnávaných 
druhů nejsou zcela srovnatelné (jsou příbuzné jen poměrně vzdáleně). V případě 
pokračování ve formě diplomové práce je třeba páry srovnávaných druhů 
samozřejmě lépe promyslet a zcela jistě počet srovnávaných párů výrazněji rozšířit 
(případně studii rozšířit i o další obdobné lokality – rudní či popílková odkaliště …). 
 
Jinak ovšem považuji práci celkově za poměrně zdařilou a rozhodně splňuje 
podmínky pro její obhájení. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Podstatnější připomínky k práci jsou uvedeny výše. 
Dovolil bych si položit dva dotazy: 
 
1) Vymyslel by Adam několik vhodnějších párů z druhů rostoucích na odkališti a 
v blízkém okolí? 
Potentilla reptans vs. ? 
Medicago lupulina vs. ? 
Spergularia rubra vs. ? 
Či případně nějaké další dvojice? 
 
2) Co Adam konkrétně má na mysli pod pojmem „dynamika navršeného substrátu“? 
Viz poslední věta v kapitole cíle práce. Může popsat, k čemu zde dochází? 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
Celkově bych samotnou práci ohodnotil „lepší“ dvojkou, v případě zdařilé prezentace 
bych přiklonil k hodnocení výborně. 
 

 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/2018-pravidla.pdf   

 Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 26. 1. 2020. Podepsaný předejte osobně mně při 
obhajobě, nebo před obhajobou dejte do kastlíku s mým jménem u sekretářky, nebo 
pošlete na adresu: Jana Kulichová, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 01.  

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf

