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

 

1. Rozsah BP a její členění 

X 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 

X A - výborná, bez závažnějších připomínek 

X 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 - 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 

X 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 

X 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 

X 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 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

 
1. Rozsah BP a její členění  

Nemám připomínek, práce má všechny předepsané součásti, formulovaný cíl práci plně pokrývá, 

abstrakt práci vhodně shrnuje, členění do kapitol je proporční.  
 

2. Odborná správnost  

Bez vážnějších připomínek. Ojediněle neobratné formulace, jejichž zdroj je pravděpodobně v překladu 

(např. popis lenticel jakožto „dutin v epidermis“, str.2, pokud čtenář strukturu nezná, udělá si nesprávný 

obrázek). K nedorozumění může dojít i díky směšování efektu chladu a mrazu (strana 9, v odstavci 

věnujícímu se jarním mrazíkům a s ním souvisejícím poškození předčasně rašících pupenů): tvrzení 

„Pro některé rostliny jsou mrazy velice důležité, protože musí projít určitým obdobím chladu, než 

začnou reagovat na jarní oteplení..“ s citací pro požadavek na dobu chladu pro rašení u šeříků. 

 
3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů  

Použitá literatura obsahuje dostatečný počet položek (72) a představuje vhodný průřez znalostmi o 

problematice se zaměřením na stav lužních lesů v ČR. Oceňuji použití recentních literárních zdrojů 

(včetně roku 2021). Literatura je citována věcně správně.  

Ovšem problematické je citování použitých literárních pramenů v seznamu literatury. Některé citace 

jsou neúplné, a to velmi neúplné: minimálně 9x chybí název časopisu plus další údaje – volume, stránky 

(Bond et al. 1954, Čížek a Konvička 2009, Douda 2009, Gedney et al. 2006, Hájková 2008, Hájková et 

al. 2019, Hansen a Sato 2020, Kvasničková et al. 2007, Le Dantec et al. 2000…), jinde je v této situaci 

alespoň uvedeno doi (asi 4x: Bréda et al. 2006, Schar et al. 2004, Stojanovic et al. 2015..), či je 

reference jinak nekompletní (de Wald a Steiner 1986, Eller et al. 2016, Fu et al. 2020, Glenz et al. 

2006a). V případě uvedení několika monografií / kapitol chybí údaje o vydavateli (např. Bauer 2006, 

Bauet et al. 2008, Hájková et al. 2012), takové citace je mnohdy těžko odlišit od výše zmíněných 

nekompletně citovaných časopiseckých zdrojů. Z tohoto důvodu navrhuji požadovat přiložení 

opravného lístku s opravou problematicky citovaných zdrojů. 

 
4. Jazyk práce  

Práce se vyznačuje dobrou jazykovou úrovní, pouze ojediněle lze najít věty s neobvyklým slovosledem, 

s nejasným předmět u vztažné věty nebo neobratné překlady z cizojazyčné literatury), a výrazně 

nesnižují kvalitu práce.  (“..byl naměřen přírůst jarních mrazů..”). Mnohdy se s autorkou neshodneme na 

použití čárek u dvou členných spojek (a tak, a tedy). 

Výjimečně, hlavně v druhé části práce, kde již asi přistoupil i efekt časové tísně, by text zasloužil ještě 

jedno pozorné přečtení. Několikrát se objevuje opakované tvrzení v dvou následujících větách. Příklad: 

str. 10: Brzké rašení pupenů souvisí s relativně vysokou tolerancí k mrazu. Jelikož olše lepkavá raší brzy 

na jaře, může být vystavena jarním mrazům, je ovšem relativně tolerantní k mrazu (citace). Podobně na 

rozhraní stran 15 a 16 – ve dvou posledních odstavcích kapitoly se dočteme téměř totéž o následcích 

vysokého požadavku na transpiraci za současného nedostatku vody, ale s jinými citacemi. Práce na 

přehledovém článku, kterým de facto BP je, zahrnuje i syntézu nastudovaných vědomostí.  

 
5. Formální a grafická úroveň práce  

Práce se vyznačuje přehlednou grafickou úpravou a dostatečným množstvím vhodně zvolené obrazové 

dokumentace. Množství klasických překlepů (chybějící mezery, tečky před i za citací…) v práci 

považuji za velice malé.  

U obrázku 4 (představení klíčových fenologických fází u tří modelových dřevin) bych v obrázku 

preferovala překlad druhových názvů do češtiny, případně užití latinských názvů – anglické jsou v 

českém textu nepraktické. Legenda nicméně tento překlad obsahuje. 

V textu není jednotně používán typ spojovníku u „dvouautorských publikací“ (and / a).   

Stupně celsia, podobně jako jiné jednotky, oddělujeme od hodnot mezerou, podobně procenta. 

 

Závěr:  
Celkově práci považuji obsahově za kvalitní, nemám k ní významnější výhrady, studentce pro další 

práci doporučuji zavést dohled nad citačním SW a nepodcenit časovou náročnost korektur. 



B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě (povinná část posudku) 

 

1. V podkapitolce věnující se olši lepkavé píšete: “Důležitá je symbióza jejích kořenů s 

aktinomycety roku Frankia, které olším umožňují přijímat vzdušný dusík a tak růst i na 

místech s nižším obsahem živin (citace).” Jedná se dle mého o moc velkou zkratku a s 

výrokem tedy nelze zcela souhlasit. V jaké formě dusík ve skutečnosti olše díky 

symbiotickým organismům přijímají? Na jaké zdroje dusíku jsou odkázány ostatní rostliny 

(bez hlízkových bakterií) a v jakých prostředích jsou takové rostliny znevýhodněny? 

 

2. V textu (i v literatuře na dané téma) se zmiňuje, že v souvislosti s klimatickou změnou se 

očekávají změny či posuny ve složení rostlinných společenstev lužních lesů. Je o tom již 

něco známo blíže, například jestli lužní lesy ohrožují ve větší míře například nějaké 

invazivní druhy? 

 

3. Z práce je jasné, že klíčovým faktorem pro dřeviny obývající lužní lesy je tolerance 

k zaplavení. Práce se podrobně věnuje složkám této tolerance. Domnívám se ale, že 

neméně důležité je i zvládnutí jistá „recovery period“, tedy zotavení po zaplavení. Jaké 

fyziologické problémy mohou rostliny čekat v tomto období? Jsou známé nějaké 

mechanismy, které rostlinám lužního lesa umožňují se úspěšně s touto fází vypořádat?  

 

 

 

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: velmi dobře (2)  

 

Datum vypracování posudku: 30. 8. 2021 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS):  RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. 

 

 

 

 


