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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah BP a její členění 

 × A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 
2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 × B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 
3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

 × A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 
dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 
4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 × B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 
5. Formální a grafická úroveň práce 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 × B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



 
Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 
Ad. 1) Krátký nesourodý abstrakt a úvod považuji za nejslabší stránku práce; členění a rozsah 

dalších částí je v pořádku. 
Ad. 2) K odborné správnosti týkající se mykorhizní části téměř nemám výtek; horší je to s částí 

zabývající se rostlinnými invazemi, zejména terminologií: v textu je neustáleně používán 
termín invazní a invazivní; chybně jsou užívány a vysvětleny pojmy invazivnost, invazibilita, 
atp., naopak jsou zaváděny pojmy nové, např. invadovatelnost, invazivita. K dostudování 
správné terminologie doporučuji článek Pyška et al. (2008): Návrh české terminologie 
vztahující se k rostlinným invazím. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 43, Mater. 23: 219–222. 

Ad. 3) Autorka pracovala na bakalářskou práci s úctyhodným množstvím literatury. Téměř všechny 
studie v referencích jsou citovány v textu a opačně. Pro psaní navazující DP bych jen 
doporučila, aby studentka pracovala i s novější literaturou, protože BP obsahuje pouze jednu 
citaci z roku 2015 a jednu z roku 2016. Oba obory však v posledních letech zažívají velký 
“boom”, proto je třeba sledovat, kam se tato interdisciplinární problematika momentálně ubírá. 

Ad. 4) Použitý jazyk a stylistické neobratnosti odpovídají úrovni BP; práce obsahuje pouze několik 
gramatických a pravopisných chyb (např. jak přímÝm, tak nepřímÝm důsledkem – str. 6, ř. 9). 

Ad. 5) Práce obsahuje minimum překlepů (hlavně v latinských jménech); použitá literatura je až na 
drobné výjimky správně citována a bez překlepů. Co se týká grafické úrovně práce, obsahuje 
pouze přebrané obrázky z citovaných studií, kterým by prospělo alespoň přeložit anglické 
popisky do češtiny (obr. 4, 5, 6). Popisky by měly být „samovysvětlující“ (např. obr. 5., popis 
osy x chybí, je uveden pouze u obr. 4). 

 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1) V jakém prostředí se invazní rostlině v nepůvodním areálu „vyplatí“ být obligátně 
mykotrofní a v jakém naopak ne?  

2) Zkus vymyslet několik příkladů, jak můžou být do nepůvodního areálu zavlečeny AM 
houby vyskytující se v původním areálu společně s hostitelskou rostlinou. 

3) Mohla bys vlastními slovy popsat obr. 3? V textu (konec kapitoly 3 a kapitola 3.1) je 
vysvětlen trochu zmateně. 

4) V textu zmiňuješ, že nejsnáze se mohou nepůvodní druhy uchytit na lidmi vytvořených 
stanovištích (viz. str. 8, začátek kap. 3.2). Dokázala bys odhadnout a zdůvodnit, jak je to 
s výskytem AM hub na těchto stanovištích? 

5) V souvislosti s invazí Alliaria petiolata v Severní Americe zmiňuješ alelopatii, znáš nějaké 
alelopatické invazní druhy vyskytující se na území ČR? 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu NENÍ  podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji  k přijetí k dalšímu řízení:  ANO    
 
Navrhovaná celková klasifikace: v případě dobré obhajoby navrhuji práci hodnotit výborně. 
 
Datum vypracování posudku: 28.5.2016 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): Kateřina Štajerová 


