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kriterium zdůvodnění známka 

 

Typ BP Předložená bakalářská práce má podobu literární rešerše. Její celkový rozsah 

je 35 stran a je rozdělena do sedmi hlavních kapitol. V textu jsou použity tři 

převzaté a řádně citované obrázky. Seznam použité literatury obsahuje 

76 položek zahrnujících převážně články z mezinárodních recenzovaných 

časopisů. Práce splňuje formální kritéria vyžadovaná na PřF UK. 

 

Vlastní přínos 1 Autorka práce zanalyzovala velké množství literárních zdrojů týkajících se 

interakcí ptáků s invazními rostlinami. Pomocí jejich syntézy vytvořila 

ucelený přehled poznatků zahrnující obecné i řídce se vyskytující dopady 

invazí na ptačí populace. Jelikož podobný literární přehled dané tématiky 

doposud chybí, spatřuji vlastní přínos práce především v utřídění 

dosavadních informací. Zasazení těchto informací do širšího kontextu, např. 

využití v ochranářské praxi, by však práci rozhodně prospělo. 

 

Náročnost 1 a 

formulace cílů  

Náročnost práce je přiměřená k jejímu typu. Cíle jsou jasně formulované - 

práce si klade za cíl zhodnocení dosavadních poznatků o interakcích ptáků 

s invazními rostlinami a zároveň stanovení nedostatečně prozkoumaných 

oblastí ve zpracovávaném tématu. Závěr práce sice poskytuje souhrnný 

přehled dosavadních poznatků, avšak není v něm jasně uvedeno, kterým 

málo prozkoumaným oblastem by měl být věnován větší prostor při 

výzkumu ptáků. 

 

Data a jejich 

zpracování 

 

V seznamu citovaných zdrojů je uvedeno 76 položek. Použitá literatura je 

relevantní ke zpracovanému tématu. Jedná se především o články 

z mezinárodně recenzovaných časopisů, v menší míře jsou citovány odborné 

knihy. Internetových zdrojů je použito jen minimálně. Převzaté citace 

zaujímají jednu čtvrtinu seznamu citované literatury. Avšak minimálně 

u poloviny těchto převzatých citací je možno dohledat primární zdroj 

za použití informačních zdrojů předplácených PřF UK. 

 

Presentace dat  Práce neobsahuje vlastní data, nelze hodnotit jejich prezentaci.  

Logika textu a 

formální úprava 
 

Práce je psána poměrně srozumitelně, obsahuje minimum překlepů, ale 

v některých částech by měly být použity obratnější formulace umožňující 

snadné pochopení textu. 

Text práce má logickou strukturu uspořádání. V úvodní kapitole se autorka 

věnuje důležitosti problému rostlinných invazí a vytyčuje cíle své práce. 

Dále je popsán proces rostlinných invazí, následně jsou vypsány vlivy 

invazních rostlin na původní rostliny a nakonec je rozebrán vliv invazních 

rostlin na ptáky a interakce ptáků s těmito rostlinami. Závěr shrnuje zjištěné 

poznatky. 

Celkově práce netrpí zásadními nedostatky, za zmínku však stojí následující 

zjištění: 

Anglický abstrakt trpí menšími jazykovými nedostatky. 

V práci jsou publikovány tři převzaté obrázky obsahující anglický text. Text 

by měl být přeložen do českého jazyka. 

Při uvádění odborných názvů rostlin či živočichů by měl být uveden také 

jejich český název v případě, že existuje. 

Ojediněle chybí mezera mezi číslem a znakem procento (%), což následně 

mění význam. 

V kapitole 2.3 „Vliv invazivních rostlin na původní rostlinné druhy“ je 

použit příklad původního a invazního druhu gekona. Zajisté se tedy jedná o 

živočichy. 

 

výsledná 

známka 

 

I přes výše uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě, při které prosím 

o zodpovězení níže uvedených otázek. 

Velmi dobře 

1- práce, u nichž nelze dostatečně demonstrovat vlastní přínos a náročnost hodnotitelnou jako výbornou, nemohou být hodnoceny jako výborné. 



 

Otázka č. 1: V kapitole 3.2, na konci čtvrtého odstavce, se píše, že časné olistění vegetace nemá na 

migrující ptáky vliv. V kapitole 3.3, ve třetím odstavci, je uvedeno, že porost trnovníku akátu přitahuje 

pěnice černohlavé brzy olistěnými křovinami. Lze předpokládat, že invadovaný porost bude přitahovat 

ptáky (včetně migrujících) i v případě rychlého olistění v něm se vyskytujících vhodných původních 

rostlin? 

 

Otázka č. 2: V závěru práce není jasně uvedeno které dopady či mechanizmy působení invazních rostlin 

na ptáky jsou doposud nedostatečně prozkoumané a měl by se na ně zaměřit budoucí výzkum. Které to 

tedy jsou? 

 

Otázka č. 3: Invazní rostliny pronikají do různých ptáky obývaných habitatů, např. travních porostů, lesů, 

příbřežních zón apod. Je možné stanovit, ve kterém typu habitatu jsou ptáci nejvíce ohroženi invazemi? 


