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jméno příjmení   

 

název práce 
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Faktory určující klíčení vzácných druhů 

 

 

kriterium zdůvodnění (stávající text slouží jako návod přepište jej vlastním hodnocením) známka 

 

Typ BP Typ práce - literární rešerše 

 
- 

Vlastní přínos 1 Autorka vytvořila stylově ucelený text přinášející důleţité základní 

informace ke zvolenému tématu.  

Prokázala schopnost pracovat s cizojazyčnou vědeckou literaturou, vyuţila 
internetové zdroje i popularizační články k tématu relevantní. 

 

Rozsah a úplnost literárních zdrojů komentuji níţe. Pro výběr relevantních 

rešeršovaných zdrojů bych povaţovala za vhodné uvést seznam druhů, 
které jsou v krkonošské sbírce, a výběr studované literatury přiměřeně 

přizpůsobit. Domnívám se, ţe tento fakt kvalitu práce ovlivnil, protoţe 

moţná aţ příliš velká část je na úkor aktuálním vědeckým poznáním 
věnována obecným faktům ze základní literatury (především Baskin a 

Baskin 2001, Thompson et al. 1997).  

V textu postrádám informace o tom, zda se podobné studie klíčivost 
provádějí také v jiných semenných bankách a s jakými výsledky. 

 

Velmi 

dobře 

Náročnost 1 a 

formulace cílů  

Náročnost práce povaţuji za přiměřenou.  

 
Jestliţe hlavním cílem práce bylo popsat faktory ovlivňující klíčení a 

metodiky studia klíčení, bylo toto provedeno. U metodik bych povaţovala 

za vhodné specifikovat podrobněji jednotlivé metodiky a porovnat je 
z postupy aplikovanými v Krkonoších. Z textu není zcela jasné, jak 

s jednotlivými skupinami druhů pracují, zda pouţívají obecně platné 

postupy, nebo nějaké specifické modifikace.  

 
Věřím, ţe doplnění textu o tyto informace by nejen výrazně přispělo 

k lepšímu pochopení uvedených závěrů*, ale také k objasnění dalších 

plánovaných výzkumných aktivit autorky. 
 

*Závěry týkající se dormance semen, konkrétně sdělení, ţe data jsou nedostupná 

nebo existují spíše na úrovni čeledi, povaţuji za výrazně limitující pro další práci. 

Nebylo by moţné například hledat informace o dormanci druhů příbuzných ke 

druhům z krkonošské sbírky?  

 

Velmi 

dobře  

Data a jejich 

zpracování 

 

Práce neobsahuje vlastní data.  

 

Předkládaná rešerše vyuţívá 55 literární zdrojů, z nichţ 5 jsou články 
v českých popularizačních časopisech (Ţiva a Ochrana přírody). Další 

pouţité články, z nich především 2 jsou stěţejní a asi nejčastěji citované, 

jsou česky psané  články publikované Opera Concortica (není reg. na 

WoS). Dále je uvedeno 10 internetových odkazů.  
 

Pouze 10 uvedených článků z mezinárodních časopisů bylo publikováno v 

roce 2010 či později. S ohledem na aktuálnost zvoleného tématu  (klíčení + 
dormance + vzácné druhy) se domnívám, ţe nebyla provedena dostatečná 

rešerše aktuálních publikovaných vědeckých výstupů – na WoS je pro tuto 

kombinaci jen za poslední 4 roky získat více neţ tři desítky odkazů, z nichţ 
některé by zcela jistě byly pro tuto práci přínosem.  

Velmi 

dobře 



 

Dále nepovaţuji za vhodné, aby: 

- v rámci rešerše byly obecné skutečnosti referováno k česky psané 
publikaci (např. str. 9 - „Dostateční mnoţství semen pro dlouhodobé 

uchování ….“ (Harčaniková a Zahradníková 2010), zde není jasné, zda se 

jedná o všeobecně pouţívané pravidlo, nebo je to specifikum pro 

zkušenosti uvedené autorkami v odkazované publikace). 
- v textu byly uváděny často obecné odkazy na knihu  - např. Baskin a 

Baskin 2001, aniţ by uvedeny primární zdroje, se kterými autoři knihy 

pracovali, případně  specifikace druhu či skupin, ke kterým se uvedené 
informaci vztahují. 

 

Presentace dat  Text obsahuje tabulky ani grafy. 
 

- 

Logika textu a 

formální úprava 
 

Členění práce je vcelku přehledné, nicméně především v úvodních 

kapitolách opakovaně dochází k ne zcela logickým přechodům od 

obecnějších popisů k informacím týkajících se krkonošské sbírky. Dále 
představení semenných bank je poněkud chaotické. Proč se autorka věnuje 

pouze norskému projektu na Špicberkách a Austrálii? Nebylo by vhodné 

uvést přehled semenných bank v evropských zemích, nebo alespoň u našich 
nejbliţších sousedů? A co polská strana Krkonoš?  

 

V textu jsou nejednotně pouţívány názvy rostlin – někdy jen vědecké 

názvy, jindy jsou doplněna i česká jména. 
 

Mnoţství překlepů v textu není velké, ale spíše se objevují formální chyby 

– např. špatné mezery, a to včetně psaní %, chaotické pouţívání krátké a 
dlouhé pomlčky především v seznamu literatury.  

V seznamu literatury je špatné řazení internetových odkazů a bohuţel také 

překlepy v některých jménech – Štrusa et al. 2009 je správně Štursa et al. 
2009!  

 

Rozsah uvedených citací jsem hodnotila jiţ výše.  

Velmi 

dobře 

výsledná 

známka 

 

 Velmi 

dobře 

1- práce u nichţ nelze dostatečně demonstrovat vlastní přínos a  náročnost hodnotitelnou jako výbornou, 

nemohou být hodnoceny jako výborné. 


