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1. CÍLE A HYPOTÉZY: 

Autorka bakalářské práce jasně stanovila cíle práce, které byly naplněny. Jejím cílem je bližší 

seznámení s vybranými rostlinnými bioindikátory, bioindikačními metodami, využitím 

biomonitoringu a navržení aktivit s tematikou bioindikátorů a biomonitoringu, využitelných při 

výuce biologie na víceletých gymnáziích. 
 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 
V první teoretické části bakalářské práce je tematika rostlinných bioindikátorů zpracováno formou 

rozsáhlé a podrobné literární rešerše, která se zabývá problematikou ekologické valence, adaptací 

rostlin na vybrané půdně-ekologické podmínky prostředí a příklady vybraných rostlinných druhů 

s úzkou ekologickou valencí, vyskytujících se v České republice, které lze využít jako 

bioindikátory.  

Součástí bakalářské práce je rovněž seznámení s vybranými metodami biomonitoringu a jejich 

praktickým využitím, které spočívá v hodnocení ekologických změn v krajině, vyhodnocení 

výskytu sledovaných druhů rostlin, a to obzvláště vzácných a chráněných druhů, či rozšiřování 

invazivních druhů, které zásadním způsobem narušují stabilitu stávajících ekosystémů a vytlačují 

původní druhy. Rešeršní odborná část práce je velmi podrobně a erudovaně zpracovaná, avšak 

vyskytuje se zde řada shod a nepřesností v citacích, což snižuje kvalitu této části práce.  
 
V praktické části práce autorka předložila soubor vlastních námětů na aktivity spojené s tematikou 

bioindikátorů a biomonitoringu, které lze využít při výuce biologie žáků víceletých gymnázií 

Sledování výskytu mechorostů, vytváření herbářových položek, charakteristika vybrané lokality 

na základě výskytu rostlinných bioindikátorů, charakteristika vodního režimu vybrané lokality 

pomocí rostlinných bioindikátorů, stanovení zvýšeného obsahu N v půdě na základě rostlinných 

bioindikátorů, stanovení znečištění atmosféry na základě poškození listů vybraných druhů dřevin, 

mapování vybraného území s výskytem křídlatky japonské a její využití jako bioindikátoru, 

mechorosty jako bioindikátory. 
 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: 

Bakalářská práce obsahuje 73 stran textu včetně použitých zdrojů. Práce obsahuje všechny 

formální náležitosti předepsané pro bakalářskou práci včetně anglického i českého abstraktu.  

 

 

4. KOMENTÁŘ VEDOUCÍ: 

Autorka diplomové práce komunikovala s vedoucí práce průběžně dle potřeby. Slabší 

stránkou práce je problém citací a shod v rešeršní části textu bakalářské práce. 

Silnou stránkou je poměrně komplexní rešeršní zpracování problematiky rostlinných 

bioindikátorů a námětů na výukové aktivity s tematikou bioindikátorů a biomonitoringu, 



s možností využití v rámci vícehodinových terénních cvičení, nebo v rámci laboratorního cvičení 

v běžné vyučovací hodině. 
 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

 U obhajoby žádám autorku o vysvětlení shod v citacích a doporučuji následně doplnit 

do SIS formou errat 

 V práci postrádám jakékoliv doprovodné fotografie k tematice zpracované 

problematiky 

 Lze alternovat navržené náměty pro aktivity s tematikou rostlinných bioindikátorů i 

při jiný než uvedený stupeň vzdělávání? 

 

6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ: 

Předložená bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 
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