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Mechorosty agrocenóz

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
1.Provést literární rešerši dostupné literatury o mechorostech agrocenóz se 
zaměřením na evropské autory.
2.Provést srovnání druhové diverzity mechorostů agrocenóz v Evropě na základě 
dostupných dat.

Struktura (členění) práce:
Práce  je  členěna  dle  požadavků  na  rešeršní  typ  BP.  Na  29  stranách  (+  5  stran 
přílohy)  věnuje  problematice  agrocenóz,  obsahuje  abstrakt  v  českém i  anglickém 
jazyce,  klíčová  slova,  úvod,  vlastní  literární  přehled,  shrnutí  poznatků,  seznam 
literatury a přílohy.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Literární zdroje jsou dostatečné, vzhledem k malé prozkoumanosti daného tématu. 
Seznam literatury je členěný a formátovaný dle zvyklostí vědecké práce, obsahuje 
práce  v  českém,  slovenském  a  anglickém  jazyce.  Při  citaci  webového  zdroje 
doporučuji uvádět datum přístupu.
K čemu mám výhrady je absence citací v textu – v textu je mnoho tvrzení, která by si  
zasloužila podložit relevantním zdrojem (viz připomínky oponenta dále). 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Práce neobsahuje vlastní výsledky.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Obrazová dokumentace je postačující, z formálních věcí doporučuji text zarovnávat 
do  bloků,  používat  místo  pomlčky  spojovníky  (např.  seznam  literatury,  rozsahy 
apod.). 
Umístění obrázků a tabulek doporučuji vždy v těsné blízkosti odkazu v textu, neboť 
při umístění třeba o stranu dříve je čtenář zmatený k čemu se tabulka/graf/obrázek 
vztahuje (Graf 1, Obr. 4, Tab 2.). Nerozdělovala bych Obrázek a Graf – standardně se 
obojí značí jako Obr. a čísluje kontinuálně.
Jazyková úroveň zvláště v úvodu (v dalších částech je to lepší) odpovídá populárně 
naučnému textu nebo prologu než úvodu k vědecké práci, tento styl nepovažuji pro 
bakalářskou práci vhodný. Obvyklejší je i používání trpného rodu než ich-formy. V 
textu se ojediněle vyskytují překlepy. V mnoha místech je problém s kontinuitou textu, 
který  se  potom  obtížně  čte  –  jednotlivé  věty   či  odstavce  na  sebe  tematicky 
nenavazují, jsou to spíše samostatné kusé informace poskládané za sebe.



2

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Autor práce dokázal splnit svědomitě zvolené cíle. Oceňuji kritické srovnání metodik 
a výsledků vycházejících z prací pro různé státy. Mnoho nedostatků je způsobeno 
spíše  nezkušeností  autora  s  vědeckými  texty,  která  je  u  bakalářské  práce 
pochopitelná  a  dá  se  předpokládat  budoucí  zlepšení.  Práce  i  přes  uvedené 
nedostatky a připomínky splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci. 

Otázky a připomínky oponenta:
1. Část úvod neobsahuje vědecké uvedení do širší problematiky studia 

mechorostů, popřípadě obecně studia vegetace na polních biotopech, neplyne 
z něj zajímavost a nutnost zpracovávat tuto práci. Je to spíše forma prologu o 
autorových pocitech a osobních pohnutkách k práci.

2. V mnoha částech mi chybí citace k uvedeným tvrzením (např.: str. 2 
„ Mechorosty agrocenóz jsou poměrně dobře prozkoumané ve Velké Británii, 
Irsku,...“; „Tento názor však není tak pravdivý a samozřejmý jak by se mohlo 
zdát“; str. 3 „Pro mechorosty byla tato problematika zkoumána spíše jen 
povrchně“; „Se ztrátou přirozených stanovišť přicházíme o mnohé druhy“, celý 
1. odstavec kap. 4; str. 7 „Někteří autoři skutečně považují použití herbicidů v 
rámci zemědělského managementu za klíčový faktor... “; „ V mnoha studiích se 
lze dočíst o vlivu pesticidů...“; str. 11 „ Koncept r, K strategie byl upraven...“; str. 
13 „Polní mechorosty jsou díky svému C3 fotosystému schopné efektivní 
fotosyntetické aktivity...“, ...) Je možné, že autor citoval celý odstavec o 
různých myšlenkách z jedné práce a citaci uvedl nakonec odstavce, avšak 
vzhledem k problematické kontinuitě textu to není možné poznat.

3. Způsob jakým je upravována nomenklatura patří do Metodiky nebo přímo k 
těm seznamům, ne do Úvodu.

4. Termín agrocenóza je definován až v kapitole 3, avšak je používán mnohem 
dříve, doporučuji při prvním použití dát do závorky alespoň několik slov pro 
vysvětlení. V definici a charakteristice agrocenóz mi chybí srovnání a aktuální 
prací Vegetace ČR 2. díl (2009). Rozhodně bych používala spíše tuto 
aktuálnější práci než práci Rivoly (1987).

5. Dle čeho se autor domnívá, že „Agrocenózy jsou v Evropě nejrozšířenějším 
biotopem.“ (str. 3)? Zvláště je-li termín chápán dle Rivoly jako obdělávaná pole 
v užším slova smyslu.

6. Kapitola 4.1 – jak tvorba spor u druhu Ephemerum souvisí s tématem kapitoly 
Orba, není z textu zřejmé. Není to spíše vhodné včlenit do kapitoly o fenologii?

7. Kapitola 4.3 a 5.2 vynechala bych zmínku o lišejnících, práce se jim nijak 
nevěnuje.

8. Graf 2 je použit pro citaci závislosti počtu druhů mechorostů a pH na polích. 
Graf však vychází z práce sledované na travních společenstvech – opravdu se 
dá předpokládat, že odpověď mechorostů na pH je v těchto biotopech shodná 
bez ohledu na okolní vegetaci a management?

9. str. 10 „Těsná závislost mezi půdními typy a společenstvy nebyla většinou při 
zpracování výsledků zaznamenána.“ Které půdní typy tedy indikovaly nějaké 
mechorostové společenstvo?

10.Proč by se dle autora intuitivní pojetí českých agrocenóz mělo shodovat s 
pojetím Prestona (Preston et al. 2010), louky a vinice máme přeci také? V 
každém případě bych tyto dva odstavce přesunula do části zabývající se 
definicí a pojetím agrocenóz (kap. 3).

11. Kapitola 7 – syntaxonomie je celá vytažená z disertační práce Kresáňová 2007 
viz citace na konci textu, což by nevadilo, avšak není nijak poznat že se jedná 
v tomto případě o sekundární citaci – předpokládám, že autor konkrétní práce 
o jednotlivých syntaxonech nestudoval (pokud ano chybí citace). Chybí mi 
srovnání s další recentní prací zabývající se syntaxonomií – Schlüsslmayr 
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(Staphia, 2005)
12.  Pro nomenklaturu používat aktuální seznam Kučera et al. 2012, ne starší 

červený seznam. V Přílohách a tabulkách uvést u všeho dle čeho je uváděná 
pro konkrétní seznam nomenklatura (protože nebyla dle poznámky v úvodu 
sjednocována).

13.Tab. 2 chybí popisek, chybí odkaz na obrázek 9.
14.  V Litvě snímkovali na polích fytocenologické snímky 10x10 m, jaké plochy 

byla snímkovány v Rakousku a Británii, srovnatelné?

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a)
Podpis školitele/oponenta:

Instrukce pro vyplnění:

• Prosíme  oponenty  i  školitele  o  co  nejstručnější  a  nejvýstižnější  komentáře  k  jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla

• Posudek  nahrajte  do  SISu nejpozději  do  5.  6.  2013,  a  dále  podepsaný v 1  výtisku  mi 
předejte osobně při obhajobě, nebo před obhajobou dejte do šuplíku u sekretářky, nebo 
pošlete na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43. 
Elektronický posudek mi e-mailem nezasílejte.


