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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 

 

Autorka si zvolila zajímavé, v podstatě rešeršní téma vědecké ilustrace rostlin a hub. Podle 

názvu práce považuje tuto část spíše za úvod, ale pro mne má tato textová část mnohem větší 

cenu než popisy vyobrazených druhů. Chápu ovšem, že tento oslí můstek k vlastním 

ilustracím autorky je nutný.  
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 

Dojem z práce je dobrý. Nedílnou součástí obsahu práce jsou autorčiny kresby, které považuji 

za zdařilé, jen by se mi líbily více na zcela bílém podkladu. Důležité je, že kresby jsou pro 

mne dobře rozeznatelné, i kdyby chyběly popisky. Rešeršní část (až na dále diskutované 

chyby v citacích) je kvalitní. 

 
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 

Úprava práce je dobrá, rovněž sloh (pominu-li několik češtinářských poklesků). Rovněž tak 

grafická stránka práce je na úrovni. Zcela zmatečné jsou však odkazy a citace literatury. Je 

zvykem, že citace v textu má člověk snadno dohledat v seznamu literatury. To zde nejde: 

a) V textu je mnoho atlasů i s roky vydání, které ale nejsou v seznamu literatury. A to 

zmatečně – proč je např. citován Pilát-Ušák Kapesní atlas rostlin a ne další Pilátova 

houbová díla? 

b) Ještě zmatečnější jsou internetové zdroje. Uvedený způsob citace z internetu je snad 

možný při citaci přebíraných obrázků, ale v žádném případě u citování zdroje 

informací. Jak mám  vědět, že Hoskovec, Rak, Dítě a další jsou autoři jednotlivých 

článků na Botany.cz?  

c) Další případ: Magdalena Chumchalová napsala 2003 seriál o botanické ilustraci. 

Pokud cituji celý seriál, je možno jednou citací. Ale autorka cituje podle seznamu 

literatury 2 jednotlivé články seriálu – pak musejí být označeny 2003a, 2003b. Naopak 

citovaná Chumchalová 2010 nelze dohledat. Obávám se, že autorka vůbec způsob 



citování literatury nepochopila. Není mým zvykem se věnovat hnidopišsky 

formalitám, ale tady jsou nad únosnou míru: čert vzal ČSN, ale selským rozumem 

musejí být citace dohledatelné pro čtenáře, a to nejsou. 
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTA(KY) (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 

Pěkná je diskuse o budoucnosti botanické ilustrace, z níž vyplývá shoda s názory paní 

Chumchalové o nevelkých perspektivách ilustrace do budoucna. Můj názor do diskuse: 

bohužel paní Magdalena Chumchalová ví o čem hovoří: odvrácenou tváří demokracie je vedle 

přehlršle podřadných soukromých VŠ také přehršel podřadných nakladatelství, jimž jde jen o 

to jak nejlaciněji něco vydat. Je mi to líto: jako fotograf bych měl být rád, neb na tom svým 

způsobem mohu vydělat, ale nejsem: ilustrace je to pravé na pomezí vědy a umění a připravit 

se o něj by byl velký hřích. Z vědy samé už toto kouzlo zmizelo, měl jej ještě před 40 léty 

obor zvaný taxonomie, kdy odhadnout příbuznost taxonů bylo velkým dobrodružstvím; 

dnešní molekulární taxonomie má samozřejmě asi pravdu, ale je to vlastně nudná suchařina 

….   

 

Kreslířský dar je vlastní jen málo odborníkům biologům. Proto je třeba přivítat každého 

uchazeče, který je touto schopností obdán.  

 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 
 

Str. 34: Karel Domin byl velkým „psavcem“, ale pokud je mi známo, sám nekreslil; z textu ale 

vyplývá,  že ano. Je to opravdu pravda? 

 

Str. 73,74: Zde si nejsem jist, zda nedošlo k záměně popisků. Carex paniculata má mnohem 

větvenější květenství než C. appropinquata.  Zde je to opačně. A další znaky, jako např. černé 

rozpadlé pochvy na bázi C. appropinquata , není úplně jasný. A vyskytovaly se na oné louce 

opravdu oba druhy?  

 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě): 
 
Práci doporučuji k obhajobě.  
 
 
V…Praze…. Datum…6.9.2017…….   …………………………………. 
               Podpis 
 
 
 
 

Pozn.: Vyjádřete se prosím vlastní formou k výše uvedeným bodům, jsou-li v případě hodnocené DP relevantní. 

 
 

 


