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Školitelský posudek diplomové práce Bc. Petry Sejrkové „Faktory ovlivňující populační dynamiku 

kriticky ohroženého druhu Dianthus arenarius subsp. bohemicus“ 

Cílem předkládaná práce Petry Sejrkové bylo popsat populační dynamiku a faktory, které ji ovlivňují, 

u kriticky ohroženého druhu naší květeny, hvozdíku písečného českého. Petra navazovala se svou 

prací na dvě předcházející bakalářské práce, které se tímto druhem zabývaly a v rámci kterých byly 

některé experimenty zahájeny. To může být výhoda, ale zároveň i nevýhoda. Petra však nejen 

dokázala započaté experimenty úspěšně dotáhnout a získat tak data z mnohem delšího časového 

intervalu, než je během diplomové práce běžné, byla ale také schopna v rámci své práce založit další 

samostatné experimenty, které vhodně doplnily již získaná data. Nenechala se ani odradit, když 

některé experimenty „nevyšly“ a další rok, poučena z předchozích nezdarů, je provedla jinak a lépe. 

Petra si celkem rychle osvojila všechny ne vždy běžně využívané metody sběru a zpracování dat. Jen 

jsem občas postrádal zájem o další rozvedení práce než minimální navržené. Je také škoda, že 

autorka nevyužila všechna data o faktorech ovlivňujících populační dynamiku, která měla k dispozici a 

k jejichž zpracování se nakonec už nedostala. Práce by pak mohla být mnohem komplexnější a lépe 

zodpovědět předložené otázky. I přesto je výsledkem práce cenný příspěvek k poznání populační 

dynamiky tohoto kriticky ohroženého druhu, který bude mít i přímé výstupy použitelné při praktické 

ochraně. Přestože autorka většinou výsledky své práce popisuje a interpretuje dobře, některé části 

by si zasloužily více rozvést, a zvláště prakticky využitelná doporučení pro ochranu přírody, jeden 

z hlavních výstupů práce, jsou někdy trochu mlhavá a neurčitá. 

Domnívám se, že studentka Petra Sejrková prokázala schopnost samostatné vědecké práce a splnila 

požadavky kladené na diplomovou práci katedrou botaniky PřF UK. Práci navrhuji ohodnotit stupněm 

velmi dobře. 

Tomáš Dostálek 

 

K práci mám následující dotaz: 

Mohla bys shrnout, které výsledky Tvé práce jsou zásadní pro další praktickou ochranu 

cílového druhu a které informace by naopak bylo vhodné do budoucna ještě získat?  

 


