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Název práce: Faktory podmiňující rostlinné invaze a jejich vliv na vegetaci 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem předložené bakalářské práce je literární rešerše, která se věnuje především 
stanovištním podmínkám a jejich vlivu na šíření invazních rostlin. Zároveň by měla 
poskytnout teoretický základ pro navazující DP,  která se bude zabývat problematikou 
šíření šťovíku alpského (Rumex alpinus) v KRNAPu. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Předložená práce má 28 stran. Na obecný úvod navazují tři kapitoly, přičemž první 
dvě jsou spíše obecnějšího rázu, třetí se věnuje zájmovému druhu Rumex alpinus. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka pracovala převážně se zahraniční literaturou a celkem použila 30 literárních 
zdrojů, které jsou v textu až na drobné výjimky dobře citovány. To se bohužel nedá 
říct o seznamu citací, kde se autorka nedrží jednotného stylu. Navíc se v této části 
objevují četné překlepy a nepřesné údaje (např. citace katalogu Pyška et al. 2002, 
2012). V neposlední řadě se domnívám, že by práci prospělo (zejména podkapitole 
„Invazní rostliny v České republice“), kdyby si autorka přečetla krátký článek od 
Pyška et al. (2008): Návrh české terminologie vztahující se k rostlinným invazím. 
Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 43, Mater. 23: 219–222., pak by nemusela vymýšlet 
nové termíny jako „příležitostné“ či „druhy zavedené do krajiny“ a čtenář by se v textu 
orientoval snadněji. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Předložená práce neobsahuje vlastní výsledky, pouze je nastíněn směr budoucího 
výzkumu. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práci by možná prospělo formální dotažení, protože se její čtivost od úvodu k závěru 
zhoršuje. Místy jsou použity nešťastné formulace. Na druhé straně v textu nejsou 
téměř žádné překlepy (až na latinská jména a seznam citací v závěru). Co se týče 
psaní latinských jmen, tak by bylo dobré se rozhodnout, zda-li budou psány s či bez 
autora a v celé práci se toho pak držet. V podkapitole „Dosavadní výsledky“ může 
čtenář očekávat vlastní předběžné výsledky, proto bych raději volila jiný název, když 
jde jen o souhrn dosud publikované literatury o zájmovém druhu. Podkapitolu 
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„Invazní rostliny v České republice“ bych spíše nazvala „Nepůvodní…“, protože jsou 
diskutovány nepůvodní druhy obecně. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Téma této bakalářské práce mi přijde dobře zvolené a zajímavé, ale mé očekávání 
tato rešerše splnila jen zčásti. Autorka sice shromáždila slušné množství informací, 
místy je ale nešťastně/nepřesně zpracovala. Navíc postrádám více vlastního 
kritického zhodnocení či prezentaci vlastního názoru. Nicméně i přes veškeré své 
připomínky a v případě velmi dobré obhajoby navrhuji práci hodnotit jako velmi 
dobrou. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Str.4: Na konci druhého odstavce píšeš, že v neposlední řadě mohou invaze 
narušovat ekonomické záměry lidí, můžeš uvést nějaké příklady? 
 
Str. 9: Měla jsi zvláštní důvod srovnávat počet nepůvodních druhů bez kříženců 
v roce 2002 s počtem v roce 2012, který zahrnuje i křížence? 
 
Místy mám pocit, že v textu dochází k volné záměně „invazního“ a „nepůvodního“ 
druhu, mohla bys vysvětlit, jak bylo jejich použití v textu míněno? 
 
Str. 20: Čím si vysvětluješ větší negativní vliv štovíku alpského na okolní vegetaci ve 
srovnání s poměrně kompetičně zdatným vlčím bobem mnoholistým? 
 
Str. 23: Ke konci stránky zmiňuješ, že ochranáři se snaží o likvidaci šťovíku alpského 
proto, že se jedná a nepůvodní rostlinu. Domníváš se, že by se měly všechny 
nepůvodní rostliny na našem území likvidovat? Prosím, svoji odpověď zdůvodni. 
 

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. 


