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Cílem předkládané práce bylo identifikovat vlastnosti rostlin určující druhové složení 

luk na bývalých polích . Práce využívala data nashromážděná v předchozích pracích o 

vegetačním složení luk ve studovaném území. Tyto data analyzovala a propojovala 

s vlastními daty o vlastnostech studovaných druhů. Cilka po celou dobu pracovala velmi 

samostatně, místy bych to nazvala až nekontrolovatelně. Přes mé obavy v průběhu práce je 

výsledná práce poměrně kvalitní.  

Po formální stránce práce působí místy neuspořádaně. Vyskytují se překlepy včetně 

překlepů v názvech rostlin. Zaujal mě např. hybridní taxon Alchemilla milefolium. V jednom 

místě se vyskytuje celá citace přímo v textu (str. 37 Ellenberg  

H., Weber H.E., Düll r., Wirth V., Werner W. et Paulissen D. v  článku Zeigerwerte von  

Pflanzen in Mitteleuropa. roku 1998 v 2nd ed. Scr.  Geobotanica 18: 1-258. místo Ellenberg et 

al. 1998). Na webové stránky se odkazuje citací Web – indikátory – zde bych spíše čekala 

číslování odkazů a ne přiřazování libovolných názvů webovým stránkám.  

 Text také působí místy hovorově - „proměnná stáří louky vnímaná lineárně“, 

„rozumná“ velikost semen. V grafu se např. v popisce píše o semenech v nylonovém sáčku a 

v kovové síťce, zatímco v grafu je popiska hlina a papir. Některé popisy také nejsou příliš 

přesné. Např. „Všude používám klasický lineární model.“   

 Test také není příliš dobře strukturovaný – např. krátké kapitolky na stranách 44 – 47 

působí značně neuspořádaně.  

Celkově je kvantita sběru dat je dobrá. Pevně doufám i v dobrou kvalitu dat, nicméně 

tu nelze 100% soudit. Cilky chaotický styl práce v tomto ohledu vzbuzuje místy pochybnosti. 

Nicméně žádné konkrétní chyby v kvalitě práce mi nejsou známy. Zvolený metodický přístup 

je vhodný, data jsou vhodně interpretována, výběr presentačních prostředků je také dobrý. Po 

úpravě si výsledky práce jistě zaslouží publikaci v mezinárodním časopise. Práci jednoznačně 

ji doporučuji k obhajobě.  Práci navrhuji klasifikovat stupněm 2.  
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