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Kritérium zdůvodnění 

Typ BP Předložená bakalářská představuje literární rešerši, která si klade za cíl 

zmapovat možnosti ex situ ochrany vzácných a ohrožených druhů rostlin. 

Vlastní přínos1 Autorka v práci popisuje základní způsoby ex situ ochrany u rostlin 

zahrnující konzervaci rostlin v semenných bankách, tkáňových kulturách, 

botanických zahradách a pomocí novátorského přístupu zahradních 

kultivací v soukromých zahradách. Každý ze způsobů ex situ ochrany je 

podrobně popsán a jsou zmíněny výhody a nevýhody jeho použití. Každý 

ze způsobů je nejprve popsán obecně a pak je stručně zmíněno jeho využití 

a specifické možnosti v rámci České republiky, což je velmi užitečné při 

využití výsledků práce v našem prostředí. Za stěžejní část práce považuji 

část zabývající se problémy, na které je potřeba dávat pozor při zavádění a 

údržbě ex situ ochrany pro jednotlivé druhy. Autorka zde popisuje 

problémy od počátečního správného samplingu v přirozených populacích, 

negativní vlivy související s populační genetikou jako je inbreeding, 

outbreeding, adaptace, vnitrodruhová nebo mezidruhová hybridizace 

v umělé populaci až po nutnost vedení přesné dokumentace. Přestože je tato 

část psaná mírně kostrbatým jazykem a nečte se tak dobře jako dřívější 

kapitoly, pěkně shrnuje všechny možné situace, které mohou v ex situ 

ochraně nastat.  

Náročnost práce 

a formulace cílů1  

Cílem práce bylo zmapovat různé přístupy a možnosti ex situ ochrany a 

zejména popsat jejich výhody a nevýhody. Cíle práce jsou dobře 

zdůvodněny a zejména část prezentující případné problémy různých 

způsobů ex situ ochrany bude určitě velkou pomocí pro úvahy k založení ex 

situ kultivace a její údržbě má tak přímý aplikační dopad. 

Data a jejich zpracování 

 

Práce neobsahuje vlastní data. Literární rešerše je založena na více než 70  

literárních zdrojích, z čehož zhruba 30 tvoří mezinárodní časopisy 

registrované ve WOS. Obsahuje odkazy na mnohé práce v češtině a odkazy 

na webové stránky, což souvisí s mapováním specifické situace ex situ 

ochrany v ČR a jsou plně na místě. Pouze bych měl výhrady k odkazům na 

některé české učebnice a skripta (ilustrující zejména problémy související 

s genetikou ex situ populací) na místech, kde by nebyl problém použít i 

anglické zdroje.  

Prezentace dat  Práce neobsahuje žádné tabulky ani grafy. 

Logika textu a formální 

úprava 

 

Text práce je většinou dobře srozumitelný a čtivý. Pouze některé části jsou 

méně srozumitelné a obsahují občas zbytečné šroubované formulace (např. 

část o genetickém driftu). Práce je v dobré grafické úpravě, obsahuje menší 

množství překlepů a odkazy na citované zdroje jsou až na výjimky uvedeny 

správně. 

Otázky oponenta 1. V práci je poměrně málo prostoru věnováno využití materiálu z ex 

situ kultivace. Konkrétní uvedené příklady reintrodukce z ČR 

(Potamogeton praelongus a koniklece) tuším moc úspěšné nebyly. 

Mohla by autorka připomenout jeden příklad z ČR a jeden ze 

zahraničí, kde materiál z ex situ kultivací posloužil k úspěšnému 

obnovení populace v přirozených podmínkách? 

2. V části o možných problémech ex situ kultivací autorka zmiňuje 

možný negativní vliv inbreedingu a outbreedingu. Mohla by uvést 



konkrétní příklady studií ilustrující, kdy a jak inbreeding nebo 

outbreeding negativně ovlivnil populace konkrétních druhů?  

3. Mohla by autorka s využitím informací získaných v BP stručně 

navrhnout výzkum a na něm založený následný postup založení ex 

situ kultivace pro vytrvalý druh rostliny, který má poslední tři 

přirozené populace, z nichž každá má 100 posledních jedinců. 

Předpokládejme, že není omezena ani financemi ani časem, do kdy 

je ex situ kultivaci potřeba založit. 

Výsledná známka 

 

 

1 práce, jejichž vlastní přínos a náročnost nelze hodnotit jako výborné, nemohou být hodnoceny jako 

výborné. 


