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jméno 

 příjmení  název 

práce 

     Štěpán Jakub 

Dynamika výskytu orchidejí ve vybraném modelovém území v 

nížinných polohách 

 

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

 

Typ BP Typ práce není předmětem hodnocení, nicméně  předloženou práci si 
dovoluji hodnotit jako řešerši přecházející v samostatné terénní šetření a 

studii lokálního charakteru. 

 

 

Vlastní přínos 1 Autor vytvořil ucelený text přinášející důležité základní informace ke 

zvolenému tématu.  

Prokázal schopnost pracovat s cizojazyčnou vědeckou literaturou, využil 

internetové zdroje i popularizační články k tématu relevantní. 
 

Rozsah a úplnost literárních zdrojů komentuji níže. Pro výběr relevantních 

rešeršovaných zdrojů bych považovala za vhodné do rešerše zahrnout studie, 
které se věnují ekologickým nárokům a důvodům úbytku vstavačovitých 

v ČR a dalších (středo)evropských zemích. Považovala bych za vhodné 

vsadit zvolené téma do širšího kontextu.  
Popisy druhů považuji za detailně zpracované, někdy možná až příliš 

podrobné. Při zachování rozsahu práce by bylo vhodné více prostoru věnovat 

rešerši studií, které zkoumaly důvody ubývání vstavačovitých. 

 

Velmi 

dobře 

Náročnost 1 a 

formulace cílů  

Náročnost práce považuji za přiměřenou.  

 

Autor představuje úvod dobře definovaného projektového záměru. Za velmi 
vhodné považuji, že obdobné studie jsou paralelně realizované v dalších 

oblastech ČR. Téma je dobře zadané, území dobře vymezené. Jen v textu BP 

postrádám mapu zájmového území či přesnější vymezení (popis, rozloha, 

rozmístění CHÚ, možná mapu biotopů s výskytem vstavačovitých). Cíle 
projektu jsou dobře popsané, předběžné výsledky a nastíněné dedukce 

vypadají slibně.  

Pro pokračování projektu by možná bylo vhodné stanovit několik hypotéz, 
které budou pokračujícím výzkumem testovány.  

 

výborně 

Data a jejich 

zpracování 
 

Nastíněn výsledky první sezóny vypadají slibně, ale konečné zhodnocení 

bude možné udělat až v dalších letech. Zajímavé bude jistě sledovat také 
mezisezónní variabilitu – u vstavačovitých dosti dobře známý fenomén.  

 

Výskyt jednotlivých druhů by bylo vhodné prezentovat formou map a 
výčtem základních údajů o populaci a stavu ověřované lokality.  

 

Seznam literatury uvádí 24 literárních zdrojů, z toho 13 cizojazyčných. 
Přestože se jedná o regionální studii, bylo by s ohledem na získání většího 

odborného backgroundu vhodné do rešerše zahrnout také výsledky 

obdobných studií z dalších částí ČR nebo okolních evropských zemí. 

Domnívám se, že téma „ubývání orchidejí“ je vcelku hodně studované a 
například přehled hlavních důvodů a trendů u jednotlivých druhů v okolních 

zemích by mohl být inspirativní také pro studii z Nymburska. 

 
V BP uvedené citace na Katalog biotopů je již zastaralá, aktuálně se pracuej 

s upraveným druhým vydáním: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. 

& Lustyk P. (eds) (2010): Katalog biotopů České republiky. Ed. 2. Agentura 

ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. 

 

Velmi 

dobře 

Presentace dat  Vlastní data jsou prezentována formou přehledných grafů, jen v textu chybí výborně 



na grafy odkazy.  

 

Logika textu a 

formální úprava 
 

Členění práce je vcelku přehledné. 
V textu jsou nejednotně používány názvy rostlin – někdy jen vědecké názvy, 

jindy jen česká jména. Bylo by vhodné nomenklaturu sjednotit. 

výborně 

výsledná 

známka 

 

  

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

nemohou být hodnoceny jako výborné. 


