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1. CÍLE A HYPOTÉZY 
Autorka si v práci klade čtyři dílčí cíle: (1) popsat vybrané druhy rostlin jako bioindikátory stavu 
životního prostředí; (2) charakterizovat vybrané bioindikační metody a biomonitoring; (3) přiblížit 
využití biomonitoringu; a (4) vytvořit vlastní autorské náměty pro aktivity spojené s tematikou 
bioindikátorů a biomonitoringu při výuce biologie. Vytčené cíle byly zcela splněny. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ A FORMÁLNÍ ÚPRAVA 
Práce o celkové délce 74 stran obsahuje všechny předepsané náležitosti a je tradičně dělena. Je 
psána krásnou čtivou češtinou bez pravopisných chyb a překlepů, stylisticky dokonalou. Text je 
úhledně formátován a doplněn perfektním českým i anglickým abstraktem. 
Seznam použitých zdrojů čítá přes padesát položek. Velmi netradičně se jedná většinou o tištěné 
materiály-knihy – atlasy, monografie či učebnice; včetně několika klasických prací (Chytrý et al. 2010; 
Jeník 1972, Slavík et al. 1997 a 2004). Taková skladba je u bakalářských prací velmi neobvyklá a 
ukazuje na erudici autorky v oboru. Citace v textu i v seznamu literatury jsou uvedeny správně. 
Delší část práce je představována systematickou rešerší věnovanou bioindikátorům, bioindikaci a 
využití biomonitoringu. Text je sepsán precizně, s jasnou logickou a postupně se rozvíjející strukturou, 
srozumitelně a čtivě. Kapitoly s výčtem rostlin s konkrétními nároky na prostředí jsou výčtové a čtou 
se obtížněji než předchozí narativní text; jsou ale logickou součástí práce. 
Osm stran je věnováno vlastním teoretickým návrhům na školní aktivity týkající se bioindikátorů a 
biomonitoringu; aktivity jsou určeny žákům čtyřletých gymnasií. Všechny návrhy jsou atraktivní a 
zajímavé, ale obávám se, že v prostředí běžné střední školy neproveditelné (viz níže). Jakkoliv jsou 
zajímavé, jedná se jen o nástiny bez konkrétních návodů a pomůcek., které nejsou pro vyučující bez 
dostatečných (terénních a odborných botanických) zkušeností realizovatelné. 
 
Varia: 
Při uvádění rodů zkratkou „sp.“ se tato nepíše kurzivou (str. 32). 
Okřehky – rod Lemna (nikoliv Lemma, str. 38; z kontextu a dalšího užití je jasné, že jde o náhodný 
překlep). 
Překlep v českém jméně – třemdava bílá, str. 48. 
U citace Rosypala (2003) chybí spoluautoři. 
 
3. KOMENTÁŘ OPONENTKY 
Bakalářská práce Romany Novotné působí ambivalentním dojmem. Rešeršní část je sepsána 
perfektně, s obrovskou erudicí a přesto srozumitelně. Vzniklá kompilace podává všeobecný přehled 
k bioindikaci a biomonitoringu. Tato teoretická část je doplněna textem menšího rozsahu, který uvádí 
možné využití bioindikátorů a biomonitoringu ve výuce. Navržená cvičení jsou zajímavá a akční. 
Pokud by se je podařilo úspěšně uspořádat, budou pro účastníky velmi přínosná. Bohužel není možné 
je využít jako „návod na klíč“. Více než návody to jsou nástiny možných aktivit, vhodné pro zkušeného 
terénního biologa. Návrhy mají vnitřní logickou strukturu, ale je potřeba je doplnit konkrétními 
pomůckami. Především doporučení konkrétních prakticky využitelných určovacích klíčů vhodných pro 
středoškolské žáky je klíčové; stejně jako jednoznačná metodika provedení jednotlivých aktivit. Aby 
návody fungovaly, je potřeba autorčino „žáci budou seznámeni s jednotlivými aktivitami, metodami a 
postupem bádání“ doplnit přesným návodem, jak na to v každém navrženém kroku, včetně 
konkretizace pomůcek (tak, jako je tomu v úloze č.2 – Tvorba herbářových položek). Obávám se 



navíc, že některé požadavky – třeba na pestrou sadu různých biotopů v okolí školy (str. 61), nebo na 
pastevní biotop v úloze č.5, jsou pro mnohé městské školy nedosažitelné. 
Snímání tradičního fytocenologického snímku je velmi obtížné a líbí se mi autorčin návrh modifikace 
s obrázky rostlin na kartičkách, které mají žáci ve čtverci najít. Obdobná úloha s poznáváním schránek 
měkkýšů funguje dobře a je pravděpodobné, že bude fungovat i tato. Takové cvičení ale vyžaduje 
obrovskou a pro vyučujícího nejen časově nesmírně náročnou přípravu – a také perfektní 
geobotanické znalosti. Napřed musí různé části louky osnímkovat sám a poté připravit určovací 
materiály pro žáky. Nejsem si jistá, zda je to při běžné výuce realizovatelné. Úloha č. 4 je v tomto 
směru „udržitelnější“ – jednou připravené pomůcky na indoorovou aktivitu lze použít opakovaně, ale i 
zde bude úvodní časový vklad obrovský. Aby byl autorčin návod využitelný rovnou, bylo by potřeba 
k němu už do předkládané bakalářské práce přiložit „mapové nákresy“ i kartičky s fotografiemi 
jednotlivých druhů. Je velká škoda, že autorka do práce kartičky (nebo alespoň seznamy oněch 12 
klíčových druhů pro všechna stanoviště) nevložila v příloze. Návrh je aktuálně ve výuce nevyužitelný 
právě proto, že k jeho přípravě je potřeba poměrně hluboká (geo)botanická znalost, která se 
nedostává všem vyučujícím biologie na SŠ. 
Aktivita č. 6 je z mého úhlu pohledu ve škole neproveditelná: jakožto zoolog (jakkoliv poměrně 
botanicky poučený) nejsem schopna využitelně odhadnout, kde jsou v mém okolí porosty poškozené 
oxidy síry, ani takové poškození s jistotou poznat od poškození způsobených jinými agens. V rešeršní 
části je coby rostlina citlivá na zvýšené koncentrace síry uvedena třezalka tečkovaná – nesouhlasím 
ale s poznámkou, že je široce rozšířená. Lze použít i jiné druhy téhož rodu? Se třezalkami se 
potkávám často, ale podle habitů konkrétních rostlin i typů biotopů se nejedná o jediný druh. Též u 
osmé úlohy chybí doporučení na konkrétní vhodné druhy mechů. Vím, že mechy s bioindikačním 
potenciálem jsou vyjmenovány v příslušné kapitole rešeršní části práce, pro praktické využití návrhu je 
to však „příliš daleko“. Je potřeba počítat s tím, že vyučující budou práci využívat jako dva separátní 
texty – při nedostatku času sáhnou rovnou po návrhové části. 
Nejproblematičtějším bodem se však jeví výsledek podobnostní kontroly systémem Turnitin, který 
objevil celkovou 21% podobnost s texty publikovanými on-line. Část zjištěné podobnosti jsou krátké 
obecné části vět, vědecká jména rostlin a jména autorů jejich popisů nebo citace užitých prací 
v seznamu literatury. V práci se však vyskytují přejaté celé odstavce (viz níže), některé části téměř 
doslova. Autorka je neuvádí jako přímou citaci (tedy v uvozovkách nebo s odkazem na konkrétní 
stranu v původním díle). Domnívám se, že takové zacházení s textem je přinejmenším problematické 
a nemělo by k němu docházet. 
Práci podmínečně doporučuji k obhajobě. Mé výsledné doporučení závisí na autorčině vysvětlení 
vysoké míry nalezené podobnosti a zacházení s citacemi, a na zodpovězení dalších položených 
otázek. 
 
 
4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
 
I. Vyjádřete se prosím k téměř absolutní podobnosti úseku textů ve Vaší práci k použitým literárním 
zdrojům. Jedná se o tyto zdroje (první číslo je číslo, které zdroji přidělil Turnitin; druhé je citace pod 
kterou lze zdroj nalézt v textu práce): 

- 1. – Procházka a kol. 1998 (turnitinový dokument odkazuje na výukový materiál Masarykovy 
university dostupný zde: https://www.sci.muni.cz/~fyzrost/part_04.pdf) 

- 3. – Anděl 2011 (http://docplayer.cz/4766884-Ekotoxikologie-bioindikace-a-biomonitoring.html) 
Uvítám vyjádření rovněž k dalším zdrojům, se kterými systém našel vyšší podobnost. 
 
II. Doporučíte mi prosím konkrétní klíč na určování mechorostů (obecně uvedeno na str. 60, aktivita 
č. 1), vhodný pro žákovskou terénní determinaci, také a konkrétní klíč k určování rostlin (str. 64, 
aktivita č. 4)? 
 
III. Je mi jasné, že aktivita č. 3 na str. 62–63 cílí na obdobu Ellenbergových hodnot. Zvládnou ale žáci 
(jakkoliv třeťáci nebo čtvrťáci) takovou syntézu z „obyčejných“ popisů udělat sami? 
 
VI. Jak lze jednoduše a jednoznačně odlišit nekrózy listů způsobené SO2 a virovými onemocněními 
(případně žírem bezobratlých organismů)? Co přesně listům způsobuje zvýšená hladina CO2? 
Přiznávám, že jsem nevěděla, že listy mohou být vyšší koncentrací oxidu uhličitého jakkoliv 
poškozeny! 

https://www.sci.muni.cz/~fyzrost/part_04.pdf
http://docplayer.cz/4766884-Ekotoxikologie-bioindikace-a-biomonitoring.html


V. Lze ve tříměsíční periodě pozorovat reálné zvětšování areálu křídlatky? Domnívám se, že v tak 
krátkém časovém úseku lze sledovat pouze rozrůstání (zvětšování plochy na původně už „zabraném“ 
území), ale ne šíření do nových míst. Jak lze v terénu odlišit, že místo je novoosídlené od toho, že se 
např. „probudily“ oddenky přítomné v půdě třebas z minulého roku, a začaly růst? Nebo to je už také 
bráno jako „novoosídlené“ místo? 
 
 
5. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Práci podmínečně doporučuji k obhajobě. Mé konečné stanovisko a doporučení komisi závisí na 
autorčině vysvětlení zacházení s přejatými texty a citacemi označenými systémem Turnitin při 
obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 16. května 2022 

Dagmar Říhová 


