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Strukt"ra (členění) práce:

Prácejestrukturovánavhodnýmzpůsobem,promyšleněapřehledně'Pokrátkém
úvodu autor nastInJje piir.áá"i po1eiy Šul1uY, pódrobněji charakterizuje její

vegetaci, květenu 
",tvti,g"og."ii 

i 
"stez"jní 

čásií pra,9? je shroma1oeni

fy|ogeografických lú;#i"ňúdajů, kt";a se vztahují rá xvěteně Šumavy nebo Údajů

z jiných oblastí E";;;ň;uŽitelných pio stuoiutyyuo]" šumavské květeny. Práce je

.áróne"na strucným .áuě|."' a seznamem pouŽité literatury.

ffiářskoupráci
ffietrHav|íčekšxotitetst<y posudek

X oponentský posudek
Datum: 13 I 2006

ALltor: Tomáš Górner

i'T;"ďJil""xy v kontextu Evropy: migrační cesty rostlin ve světle nových dat

Práce obs vlastní výsIedk
)(PEce e ilterární rešerší., 

ní hypotéza...|ci-ile prace (preamět rešerše, prac,

Cí|em předkládané práce je shrn.out a zhodnotit v dostupné literatuře pubIikované

poznatky vztahujÍj ['tvt"óá'giafii Šumavy a porovnat je s výsledky

fylogeografických studlí róst|in, n"ul.ňnouimoŽnosti vyuŽití zjištěných údajů pro

J"ňřuná,.ké úče|y a pro da|ší botanické studie.

i správně citovány?

PouŽi|(a) autor(ka) v rešeiši re|evantní údaje z literárních zdrojů?

Pro sp|nění vytyÓených cí|ů práce bylo vyuŽito dostatečné mnoŽství |iterárních

zdrojů (57 titu|ů). Ú 
ju," jsou aŽ na něko|ik málo drobných nedostatků citovány

správně. V seznamu literatury j,ou n"oo'tutxy převáŽňě jen technického rázu: psaní

teček, dvojteček, čárek, po'ičáx, mezer; ve ílastním textu je několik nepřesností v

citování autoraiŮ pub|ikací (chybí ,,"t á|...,nebo jméno spoluautora/ů), pokud je v textu

jméno skloňován" 
"ňýoi 

u iauó."ó jeho uvedení v 1. pádě, v jednom případě se

v textu rok publikování práce neshoduje s rokem uváděným V Seznamu |iteratury.

ě diskutovány?

V závěru autor zoárně, a|e dosti krátce hodnotí vztah fylogeografie a fytogeograt'e a

zv aŽuje jej i ch vyuŽite I n o st.

kumentace' grafika' text' 1azyková úroveň):

Po formální stránce je práce na velmi kvalitní úrovni. Text je napsán jazykově na

dobré úrovňi, etivJJiiozumitelně. AŽ na jeden případ je bez gramatických chyb, se

zce|aminimá|ním mnoŽstvím přek|epů. Lze vytknout póuze několik málo nedostatků

spíše jen techni"ráno ů'u: psaní mezer a závorek, pouŽívání kursivy by by|o

vhodnějŠí pouze pio veoecká jmena rost|inných taxonů. obrazová dokumentace je

'oia""á 
zvolená, ale moh|a být v|oŽena ve větším rozsanu.
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VytyÓené cíle.1sou zdárně splněny. Práce svědčí o autorově schopnosti vyhledat

xvalitne prostudovat ve|ké mnoŽství literárních zdrojů a o schopnosti autora

shromáŽděné udajá předat ostatním. K nasto|ení hypotéz a otázek pro da|ší

fy|ogeografické a iytogeografické studium šumavských rost|in by|y pouŽité práce

vhodně zvoIené. p,o'.i.oňná práce sp|ňuje poŽadavky kladené- na baka|ářskou

oráci učitelského směru studia biologie jak po stránce obsahové, tak formá|ní"

boporuču1i ji k obha;obě

@kovéhodnoceni:

Návrh hodnocení
informací)

škoIitele nebo oponenta (známka nebude součástí

otázky a připomínky oponenta:

Chystá se autor ve zvo|eném tématu studia dá|e pokračovat? PakIiŽe ano, taK

jakým způsobem?

Domnívá se autor, Že Anthriscus sy/vestris |ze na Šumavě skutecně povaŽovat za

alpský migrant (str.9) ?

o čem nasvědčují vzájemně ma|é odIišnostt v RAPD-ana|ýzách mezi šumavskými

populacem i Geniiana'pannonica 9 na9qa| jejich zřetelne odIišení oproti popuIacím z

Krkonoš a Jeseníků v,publikované práci Čurna et a|. (Čurn et a|.2001), citované na

str. 17?

Která eko|ogická data by mohla být pouŽite|ná k vysvět|ování' jak a odkud se

sledované d}uhy šířily (ótr. 23)? J-aké eko|ogické údaje mohou svědcit o

pravděpodobne půvoaním (přirozeném) ci o sekundárním výskytu druhů na jejich

iokalitách? Jak tyto Údaje interpretovat?

ve|mi dobře dobře

zveřejněných


