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Kritérium zdůvodnění  

Typ BP Literární rešerše s vlastním statistickým zpracováním získaných dat 

Vlastní přínos1 Autor prošel značné množství literárních zdrojů (66 děl uvedených 

v seznamu literatury) a data z nich získaná statisticky vhodně zhodnotil 

pomocí analýz DCA a lineární regrese. V práci ale chybí širší zhodnocení 

získaných informací a jejich vztažení k již známým datům. Druhové složení 

a podmínky jsou popisovány pro jednotlivá zájmová souostroví samostatně 

nebo naopak pro celou studovanou oblast Scotia Arc souhrnně (např. počty 

endemických a kosmopolitních druhů v závěru). Zhodnocení vztahu 

druhového složení mezi jednotlivými souostrovími chybí, což vzhledem 

k názvu i cíli práce považuji za výrazný nedostatek. 

Náročnost práce 

a formulace cílů1  

Práce si klade ambiciózní cíl shromáždit dostupná data o nižších rostlinách 

ostrovů Skotského moře na jedno místo a přispět tak k porozumění 

biogeografických procesů této oblasti.  

Autor prošel velké množství literatury a z dat získaných o zájmových 

organismech (mechy, játrovky, lišejníky, rozsivky) vytvořil souhrnnou 

tabulku, která je přílohou celé práce. Jen tvorba dané tabulky musela stát 

značné množství času a úsilí. Tato data byla zřejmě použita i jako podklad 

pro vlastní statistické analýzy. Je škoda, že jak tabulka, tak výsledky analýz 

nejsou v práci více diskutovány a zasazeny do širšího kontextu již známých 

informací. Takto práce zůstává postavena na samostatně stojící tabulce a 

samostatném textu a je tak naplněna jen první část vytyčeného cíle – 

shromáždění informací. Zároveň chybí zdůvodnění výběru studovaných 

organismů – do nižších rostlin mechy, játrovky, lišejníky i rozsivky spadají, 

ale přece nejen ty. Název a cíl práce tak odpovídají jen okrajově samotnému 

zaměření práce. 

Data a jejich zpracování 

 

Podklady pro literární rešerši byly čerpány z cca 70 prací z velké části 

uvedených v seznamu literatury. Zdrojových informací tak bylo 

shromážděno velké množství. Bohužel rešerše je strukturována poněkud 

chaoticky, z textu není místy jasné, jaké informace a proč se autor snaží 

předat. V práci výrazně chybí vysvětlení, proč bylo vybráno zrovna toto 

složení studovaných organismů - mechy, játrovky, lišejníky, rozsivky. 

Podle názvu práce i vytyčeného cíle bych očekávala zahrnutí širšího 

množství organismů nebo právě vysvětlení, proč byly zvoleny zrovna tyto 

skupiny (a ne třeba naopak jen jedna z nich). Zejména reprezentace řasové 

skupiny pouze rozsivkami nedává bez dalšího vysvětlení smysl.  

Stejně tak je zarážející vynechání Falklandských ostrovů ze souhrnné 

přílohové tabulky druhů i statistických analýz (sloužila-li daná tabulka jako 

jejich podklad) – z textu vyplývá, že toto souostroví patří v dané oblasti 

k nejprostudovanějším. Proto by se v textu mělo rozhodně objevit 

vysvětlení, proč bylo toto souostroví v rozporu s cílem práce ze souhrnného 

seznamu vynecháno. 

Také bych ocenila (ideálně v sekci Methods) informace o použitých 

statistických programech a testech i o tvorbě přílohové tabulky. Proč se 

třeba z nových druhů citovaných v textu (str. 17: „…Craticula australis, 

sp. nov., C. Obaesa, Sp. nov and C. petradeblockiana, sp. nov.“) 

v přílohové tabulce objevuje jen C. petradeblockiana – byla použita 



nějaká synonymní označení? Zároveň by bylo užitečné u přílohových 

tabulek citovat práce, které byly pro jejich tvorbu použity.  

Prezentace dat  Vlastní data (Obrázky 6-8) jsou prezentována graficky přehledně a čitelně. 

Obrázku 6 (DCA diagram) by k větší srozumitelnosti výrazně přispělo 

dodání legendy jednotlivých bodů a vysvětlení, jaká data jsou v analýze 

zahrnuta – slouží přílohová tabulka druhů jednotlivých skupin organismů 

jako podklad pro statistické analýzy nebo byla použita jiná data?   

Obrázek 7 – jak je možné, že pro zeměpisnou šířku se objevuje bod až za 

73 poledníkem západní délky? To už je přece mimo rozsah studované 

oblasti. 

Součástí práce by mělo být i podrobnější okomentování získaných výsledků 

a jejich zasazení do širšího kontextu. Včetně zamyšlení nad tím, jak moc 

mohou být získané výsledky ovlivněny rovnoměrným či nerovnoměrným 

rozložením dostupných prací ve studované oblasti. 

Přílohové tabulky jsou prezentovány přehledně, uvítala bych jen větší 

konzistentnost v psaní zkrácených latinských jmen – buď nechat všechny 

rody v nezkráceném tvaru, nebo vypsat první druh daného rodu celým 

názvem a u ostatních stejných rodů název zkrátit. 

Obecně je v práci těžké se orientovat a v mnoha případech je nutné si 

domýšlet, co chtěl autor daným textem asi říct, případně jaká data byla asi 

použita. U bakalářské práce bych očekávala větší jasnost a lepší 

srozumitelnost textu. Vynechání popisků diagramů a vysvětlení použitých 

dat považuji za zásadní nedostatek. 

Logika textu a formální 

úprava 

 

Práce je psaná v anglickém jazyce, což je samo o sobě chvályhodným 

počinem. Nicméně v tomto konkrétním případě použití cizího jazyka 

výrazně ztěžuje (a místy znemožňuje) porozumění textu, ať už výběrem 

slov nebo skladbou vět. Například věta na straně 3: „The land of polite 

islands is made up of peat deposits and attractive sawmills that get here by 

massive wind currents.“, pozůstatek strojového překladu na straně 7, kde je 

v anglických větách použito české slovo: „This created the Antarctic 

circular proud. This proud affects…“, nebo strana 19, kde je správný asi 

opačný význam, než jaký udává věta: „…the number of species affects 

the age of the island the most.“ „Vascular plants“ a „non-vascular 

plants“ jsou v některých místech textu zaměňovány.  

Nejen věty, ale i text sám je strukturován chaoticky – sekce Methods 

postrádá jakoukoliv zmínku o statistických analýzách (které se objevují 

v následující sekci Results and Discussion), naopak obsahuje informace 

patřící spíše do úvodu nebo diskuze.  

Oceňuji, že citace v textu jsou až na malé výjimky formálně jednotné. 

Neobvyklé je však citování použité práce či odkazů na obrázky až za 

ukončenou větou, případně každé práce ve vlastní závorce. Tvar „Van 

de Vijver & amp“ je chybný, stejně tak je zarážející tvar „Van de Vijver, 

unpubl. Res.“. Řada prací je citovaná v textu a není uvedená v seznamu 

literatury (např.: Bohoyo 2016; Dalziel and Elliot 1971; Mann 1999; …) 

a naopak (např.: Zidarova et al. 2016; Wierzgon et al. 2018; Váňa et al. 

2009; …). 

Přejaté obrázky (zejména Fig. 1 a 3) jsou stěží čitelné. Práci provází 

řada nekonzistencí a nedodělků – ať už například uvádění autorit pouze 

u některých náhodných taxonů, chybějící nebo různorodé popisky os Y 

na obrázku 7.  

Celkově je text náročný na porozumění i orientaci ve sdělovaných 

myšlenkách a informacích. Často vyžaduje od čtenáře, aby si domýšlel 

či předpokládal, co chtěl autor práce v dané části textu sdělit – to může 



být vítané u beletrie, ale u vědeckého textu to považuji za zásadní 

nedostatek. Oceňuji však důsledné psaní latinských názvů kurzívou a 

relativně malé množství překlepů v anglickém textu, které poněkud 

vylepšují formální dojem z práce. 

Výsledná známka 

 

 

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

výborné. 


