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Název práce: Obnova travních porostů v opuštěných lomech pomocí výsevů semen 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Předmětem rešerše je porovnání způsobů, jakými lze obnovovat vegetaci v prostředí 
opuštěných lomů. V tomto smyslu jsou cíle práce zmíněné v posledním odstavci 
Úvodu. Jejich formulace je však poměrně vágní a je proto i obtížné posoudit, nakolik 
bylo cílů dosaženo. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce se skládá z Úvodu, Závěru a osmi dalších kapitol, které jsou dále logicky 
členěné na podkapitoly. Nejobsažnější jsou kapitoly Původ semen, Sběr materiálu a 
Způsob setí. Jednotlivé kapitoly a podkapitoly na sebe ve většině případů logicky 
navazují. Na několika místech se autorka „předbíhá“, když nejdříve uvede dílčí závěry 
nebo nový termín a teprve poté objasňuje, co to znamená. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Práce obsahuje odkazy na velké množství literatury, převážně z odborných 
cizojazyčných zdrojů, se vztahem ke studované tematice. Celkem je citováno 81 
literárních zdrojů. Citace jsou uvedeny správně. 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky, pouze plán navazující diplomové práce. 
 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Text celé práce je správně formátován, vhodně doplněn několika obrázky a 
tabulkami. Jazyk práce je srozumitelný, ale na některých místech jsou formulace 
neobratné a gramaticky nesprávné. Autorka převzala část terminologie z angličtiny, 
pro srozumitelnost by možná bylo vhodnější se pokusit o překlad. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka prokázala schopnost práce se zahraniční literaturou a dokázala logicky 
rozčlenit a uspořádat jednotlivé poznatky o obnově narušených stanovišť (lomů) 
prostřednictvím výsevů. Vzhledem k tomu, že práce vysloveně už ve svém názvu 
lomy zmiňuje, postrádám u jednotlivých parametrů výsevů větší vztah k tomuto 
specifickému biotopu. Zejména jde o prostorový rozsah jednotlivých zásahů, 
proveditelnost z hlediska legislativy. Celá práce je velmi podrobným výčtem variant, 
trochu postrádám závěrečnou syntézu, které možnosti jsou za kterých podmínek 
nejvhodnější, a které naopak jen okrajové pro ojedinělé případy (i když je to často 
zmiňováno u jednotlivých metod). Vzhledem k utváření nových společenstev by bylo 
vhodné také zmínit koncept facilitace, který může hrát zejména v primární sukcesi 
velkou roli. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
1) V úvodu je zmiňováno téměř 700 aktivních těžebních ložisek. Lze je nějak 
jednoduše kategorizovat, např. podle velikosti nebo typu těžené suroviny? 
 
2) Dá se říct, jestli jsou některé způsoby obnovy vhodnější pro některé kategorie (viz 
předchozí dotaz)? Pokud ano, které a proč? 
 
3) Které ze zmiňovaných způsobů obnovy porostů se v ČR již používají/použily mimo 
čistě výzkumné účely, tedy skutečně s cílem obnovy ochranářsky cenného biotopu? 
 
4) Lze obecně říct, že i u výsevů vede heterogenita (časová, prostorová, zdrojová) 
k větší diverzitě? Nebo existují výjimky? 
 
V případě dostatečného zodpovězení otázek i zohlednění připomínek doporučuji 
zlepšit hodnocení na „výborně“. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 

 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 3. 7. 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

