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Posudek na bakalá řskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: RNDr. Zdenka Hroudová, CSc. 
 
Datum: 2. 9. 2014 
 

Autor: Anežka Krajníková 
 
Název práce: Dálkové šíření semen v řekách  
 
 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Cílem práce bylo shrnout pracovní metody, které se používají při zkoumání 
hydrochorie v tocích, a charakterizovat biotické i abiotické faktory, které mohou šíření 
rostlin ovlivňovat. 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je klasicky členěna na úvod, vlastní literární rešerši, závěr a seznam citované 
literatury. Členění je přehledné a logické, zahrnující podstatné faktory, které mohou 
hrát roli při šíření rostlin v řekách.  
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V rešerši jsou použity relevantní údaje z literatury, většina zdrojů je z recentní doby a 
z impaktových odborných časopisů. Počet prostudovaných a citovaných článků není 
nijak vysoký (celkově 30 citací), a vzhledem k tomu, že literární rešerše byla hlavní 
náplní práce, lze si ji představit mnohem důkladněji a pečlivěji zpracovanou. 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
V práci jsou převzaty obrázky a grafy z citovaných prací, což je dostatečné pro 
názornou prezentaci předešlých výsledků i použitých metod. Formální i jazyková 
úroveň textu není bez chyb. Je vidět, že si autorka nestačila text po sobě přečíst.  
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Cíl práce byl v zásadě splněn, práci doporučuji k obhajobě. 
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Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
Předpokládám, že byste chtěla pokračovat zkoumáním dálkového šíření semen na 
řekách ve své diplomové práci. Výhled uvedený na konci bakalářské práce je velmi 
obecný; máte konkrétní plán, jak byste chtěla pokračovat a na co se zaměřit (na 
kolika a jakých tocích, jaké srovnání považujete za perspektivní a jaké metody za 
nejvhodnější)?   
Jestliže byste chtěla testovat populace ve stejně dlouhých časových obdobích, 
znamená to i ve stejnou dobu? Bylo by to v několika kratších obdobích v průběhu 
vegetační sezony nebo spíš jedno delší období? Uvážila jste možný fenologický 
posun různých druhů, a tím i časový rozdíl mezi jejich produkcí semen? 
 
Konkrétní poznámky k textu: 
 
str. 14: V kapitole o analýzách sedimentu zmiňujete důležitost semenné banky pro 
obnovu poškozených ekosystémů, ale uvažujete pouze počet semen uložených 
v sedimentu. Neuvádíte metody užívané při studiu semenné banky, které zjišťují 
životaschopnost semen. Jak byste zjistila, která semena jsou skutečně živá a mají 
pro obnovu význam?  
 
str. 9: kap. Šíření vodních rostlin – „specifikum vodních rostlin je také to, že žijí ve 
stresovém prostředí, kde je nedostatek živin (zvláště dusíku)……“ atd. Můžete s tímto 
tvrzením odkázat na nějaký literární zdroj? 
-„-    další odstavec: „Heterogenita vodních rostlin je na malém měřítku celkem 
vzácná, protože se zpravidla vodní rostliny šíří na malou vzdálenost vegetativně …..“ 
Jaká heterogenita – myslí se tím asi genetická? Máte nějaký odkaz na literární zdroj? 
 
str. 12: kap. Metody zkoumání – „Práce, které se víceméně zabývají hlavně biotickým 
aspektem, jsou zaměřeny buď na jednotlivé druhy.“  - na konci asi část věty chybí 
 
str. 20: kap. Regulovanost říčního koryta, odstavec b) – narušením plynulosti přenosu 
semen ..…dochází k celkové fragmentaci. – čeho? vegetace v řece nebo okolí? 
charakteru toku a náplavů na dně? semenné půdní banky? 
 
 
Bývá zvykem v textu psát latinská jména rostlin kurzivou. 
 
Pokud je v textu odkaz na literaturu na konci věty, věta by měla končit až za citací, 
nikoli před ní. 
 
Mohu doporučit ještě práci: Linder H. P. & Barker N. P. (2014): Does polyploidy 
facilitate long-distance dispersal? – Ann. Bot. 113: 1175–1183.  
 
V celém textu by bylo potřeba opravit překlepy a gramatické chyby. 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
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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 – 

plna verze viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla  
• Posudek nahrajte do SISu  nejpozději do 3. 9. 2014. Podepsaný  v 1 výtisku mi předejte 

osobn ě při obhajob ě, nebo před obhajobou dejte do šuplíku u sekretářky, nebo pošlete na 
adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43.  


