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jméno 

 příjmení  název 
práce 

Tereza %ovotná 

Co ovlivňuje úspěch eradikace invazních druhů rostlin 

 

kriterium zdůvodnění  známka 
 

Typ BP Literární rešerše obohacená o vlastní dotazování 
 

 

Vlastní přínos 1 Práce demonstruje schopnost autorky pracovat s odbornou literaturou a 
logicky strukturovat text. Předložený literání přehled především shrnuje 
poznatky o problematice invazních druhů obecně a o faktorech ovlivňujících 
úspěch eradikačních zásahů specificky, ale nesnaží se o nový pohled na věc 
či vytipování hluchých míst v literatuře. Na druhou stranu obohacuje literární 
část o vlastní dotazování a zhodnocení získaných dat o kampaních proti 
invazním rostlinám na území hl. m. Prahy. 

 

%áročnost 1 a 
formulace cílů  

Práce je přiměřeně náročná, zasazená do širšího kontextu problematiky 
invazních druhů a současně vyúsťuje v dotazování o aktuálním a velice 
lokálním charakteru řešení problematiky v Praze. Pokud by byla vlastní 
práce empiricky rozpracována  např. v navazující diplomové práci, jistě by 
bylo dosaženo i významného aplikačního potenciálu. 

 

Data a jejich 
zpracování 
 

Literární část čerpá ze 42 zdrojů, z nichž 2/5 jsou tvořeny mezinárodními a 
zbytek domácími dokumenty. Mezinárodní dokumenty pochází převážně 
z recenzovaných odborných časopisů či odborných knich. Domácí zdroje 
jsou různého charakteru; vedle recenzovaných časopisů jsou odkazovány i 
populárně naučné články nebo film. Vlastní sledování tvoří pouze 
doplňkovou část práce. Přesto by měla být uvedena metodika sběru dat. 
Čtenář může pouze odhadovat, že dotazování bylo provedeno formou e-
mailu. Dále není jasné, na základě jakých informací byly dotazované 
instituce vytipovány. 

 

Presentace dat  Na úplném začátku autorka definuje pojmy, posléze v úvodu seznamuje 
čtenáře s problematikou invazních rostlin a definuje záměr práce. V dalších 
kapitolách se postupně probírají principy invazí, dále důvody, různé aspekty 
a techniky managementu invazí. V kapitole 6 autorka shrnuje práci Pluess et 
al. (2012) definující faktory, na kterých závisí úspěšnost eradikací. Tyto 
faktory jsou rovněž označeny jako vhodné indikátory pro volbu správné 
strategie managementu. Avšak posun vnímání faktoru od hodnotícího 
k indikátorovému není jasně ozřejměn. Autorka plynule přechází k popisu 
4 případových studií, které hodnotily úspěšnost eradikací pomocí 
předestřených faktorů. Kapitola 8 představuje vlastní sledování, které formou 
dotazování zjišťuje jaké instituce se na území hl. m. Prahy podílí na 
likvidačních kampaních. 

 

Logika textu a 
formální úprava 
 

Práce je dobře strukturovaná a napsaná bez významných pravopisných chyb 
a překlepů. Seznam literatury je formálně jednotný, ale figurují v něm 
dokumenty s citací on-line přístupu; ty by měly obsahovat datum přístupu; 
navíc některé z nich by měly být citovány přímo bibliografickým odkazem. 
Použité obrázky vhodně dokreslují text, ovšem veškeré obrázky v práci jsou 
přejaté z citovaných zdrojů. Práci by jistě pozvedlo, pokud by autorka grafy a 
schémata překreslila a popisky přeložila. Rovněž by tím jistě zlepšila 
grafickou kvalitu, která u použitých obrázků nedosahuje kvality tiskové. 
Pozitivně ovšem hodnotím přehlednou tabulku s výstupy vlastního 
dotazování. 

 

výsledná 

známka 
 

  

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


