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Jméno a příjmení uchazeče/ky :  Eva Neuwirthová 
 
Název práce: Alokace uhlíku u stálezelených a opadavých temperátních dřevin při 
zvýšené koncentraci CO2 a O3 

 
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 

 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 

X 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 

 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 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

X 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 

Práce je členěna do 6-ti kapitol. Co se rozsahu jednotlivých částí týče, těžiště práce tvoří kapitoly 2 

a 4 (vliv zvýšené koncentrace CO2 a O3 s důrazem na metabolismus rostlin). Název práce (alokace, 

„přidělení“ uhlíku) tedy plně nekoresponduje s těžištěm literární rešerše. Nicméně kapitoly mají 

logický sled a dobře dokumentují danou problematiku, která je v současné době značně 

komplikovaná, především díky existenci obtížně srovnatelných a mnohdy až protichůdných 

výsledků. V krátkém úvodu již autorka upřesňuje, že cílem práce bylo shrnout poznatky na 

fyziologické procesy spojené s akolkací a ukládáním uhlíku u smrku a buku. Takto formulovaný cíl 

práci plně pokrývá. Abstrakt práci vhodně shrnuje. 
2. Odborná správnost 

Cílem práce je podat základní informace o stavu poznání reakcí lesních dřevin k zvýšené 

koncentraci CO2 a O3. Domnívám se, že některé metodické přístupy (jejichž pochopení do jisté míry 

podmiňuje hodnocení prezentovaných výsledků experimentů) by zasloužily krátké ozřejmení či 

připomenutí. Jako příklad uvádím využití sledování alokace izotopů 
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18

O (str. 24), případně 

venkovní měření toků CO2, pojem čistý ekosystémový tok (NEC), str. 21 – viz dotazy k obhajobě. 
3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

Obsáhlá použitá literatura obsahuje dostatečný počet položek a představuje průřez znalostmi o 

problematice. Oceňuji použití recentních literárních zdrojů. Literatura je citována věcně správně.  
4. Jazyk práce 

Práce se vyznačuje dobrou jazykovou úrovní (ojedinělé neobratné formulace či věty s neobvyklým 

slovosledem jsou dány pravděpodobně překlady z cizojazyčné literatury, a výrazně nesnižují kvalitu 

práce).  Příklady: 

Str. 4: „Cílem práce bylo shrnout poznatky o činnosti zvýšené koncentrace plynů CO2 a O3 

působících jednotlivě i v interakci na fyziologické procesy spojené s akolkací a ukládáním uhlíku..“ 

Str. 8: „Rostliny tak představují většinově jediné producenty…“ 

Str. 8: „…permské vyhynutí před app. 285 milióny let.“ 

Str. 29: „V srpnu po výskytu nekrózy listů rostlinám pěstovaným pod normální [CO2] a dvakrát 

vyšší koncentraci ozónu významně klesla rychlost fotosyntézy.“ 

5. Formální a grafická úroveň práce 

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

obrazové dokumentace. Množství klasických překlepů v práci považuji za velice malé. Za 

problematické považuji formální prezentaci literárních zdrojů v textu. Je možné nalézt mnoho typů 

formátů pro uvádění citací, opakovaně a v různých kombinacích, nebyl dodržen jednotný formát. 

Pro příklad uvádím: 

House et al. 2002 

Wingarzan et al., 2004 

Matyssek et al.,2005 

Ceulemans & Mousseau et al., 1994 

Jäch a Ceulemans et al. 1999 

Marek a kol. 2011 

Práce „Nátr L. 2000. Koncentrace CO2 a rostliny. ISV nakladatelství, Praha, 257s.“ je v textu 

citována pomocí Nátr et al. 2000. Mělo by být sjednoceno. 

Opakovaně autorka nesprávně odděluje citaci, kterou uvádí za větou v závorce, tečkou z obou stran.  

Závěr: 

Až na výše zmíněné nemám k předkládané bakalářské práci významnější výhrady. Uvědomuji si, že 

literární rešerše v této oblasti je velice komplikovaná záležitost vyžadující nahlédnutí problematiky 

z mnoha úhlů a syntézu často protichůdných výsledků. Při úvahách o výsledné navrhované známce 

jsem tedy dlouho váhala mezi stupni výborně a velmi dobře. Přikláním se nakonec ke stupni velmi 

dobře, a to především proto, že podle mého názoru práce nese rysy jisté nedotaženosti, případně 

chvatu při dokončování. Nicméně jsem připravena, na základě výsledku ústní obhajoby, souhlasit se 

zlepšením hodnocení pro výslednou známku. 



 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

 

1. Na str. 9 a později i dále autorka správně uvádí, že přízemní ozón vzniká působením 

elektrických výbojů nebo krátkovlnného ultrafialového záření na molekuly “obyčejného” 

kyslíku, a proto dochází ke zvýšenému výskytu ozónu za horkých slunečných dní v 

lokalitách s vysokou koncentrací výfukových plynů v ovzduší. Mohla by se autorka pokusit 

ozřejmit účast právě výfukových plynů v tomto procesu? 

2. Ráda bych, aby se autorka stručně zastavila u využití sledování směn izotopového složení  

C a O (alokace izotopů 
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C a 
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O - jak a proč je sledování těchto izotopů v experimentech 

zabývajících se danou problematikou významné atd.). 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   

 

Navrhovaná celková klasifikace: velmi dobře 

 

Datum vypracování posudku: 31. 5. 2013 

 

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

 


