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Opravy:
Chyba špatně uvedená procenta str. 12: „Fischer et al. (1996) ve svém pokusu zjistili, že více než 8%
semen, která se nachytala na ovčí vlnu, ulpěla na srsti ovce po dobu 40 dní.“
Opraveno: „Fischer et al. (1996) ve svém pokusu zjistili, že více než 8 % semen, která se nachytala na
ovčí vlnu, ulpěla na srsti ovce po dobu 40 dní.“
Chyba špatně uvedená procenta str. 18: „V roce 2018 to pravděpodobně lepší nebude, předpokládá
se snížení ještě o dalších 25% hlavně z hlediska úbytku srážek.“
Opraveno: „V roce 2018 to pravděpodobně lepší nebude, předpokládá se snížení ještě o dalších 25 %
hlavně z hlediska úbytku srážek.“
Chyba špatně uvedená procenta str. 21: „V dnešní době, ale bohužel, 80% z nich bylo zničeno z
důvodu stavění kanalizací a jsou ve stádiu zazemnění (Culek, 2013).“
Opraveno: „V dnešní době, ale bohužel, 80 % z nich bylo zničeno z důvodu stavění kanalizací a jsou ve
stádiu zazemnění (Culek, 2013).“
Chyba špatná formulace str. 15: K nejčastějším způsobům využívaných při pěstování zeleniny….
Spraveno: K nejčastějším způsobům pěstování zeleniny….
Chyba překlep str. 15: „… a není výjimku, že z našich polí…“
Opraveno: „… a není výjimkou, že z našich polí…“
Chyba Zdroj, absence autora: Situační výhledová zpráva – Zelenina 2018
Opraveno: Buchtová, 2018. Situační výhledová zpráva – Zelenina 2018
Chyba Zdroj, chybí rok: (vumop)
Opraveno: (vumop, 2018)
Chyba nepoužívat ich formu Str. 23:

Využívala jsem šablonu o rozměru 1 m2 a odpočítávala jsem počty plevelů od jednotlivých druhů. Pro
identifikaci plevelných rostlin jsem používala následující publikace – Atlas klíčních rostlin a polních
plevelů (Hamouz, Hamouzová, 2015) a Klíč ke květeně České republiky (Kubát a kol., 2002). Pro každé
měření jsem potom vypočítala průměrný počet plevelů na 1m2. Pro porovnání zaplevelení jednotlivých
plodin jsem vytvořila graf, ve kterém je vše přehledně znázorněno.
Opraveno:
Byla využívána šablonu o rozměru 1 m2 a odpočítávány počty plevelů od jednotlivých druhů. Pro
identifikaci plevelných rostlin byly využity následující publikace – Atlas klíčních rostlin a polních plevelů
(Hamouz, Hamouzová, 2015) a Klíč ke květeně České republiky (Kubát a kol., 2002). Pro každé měření
byl vypočítán průměrný počet plevelů na 1m2. Pro porovnání zaplevelení jednotlivých plodin byl
vytvořen graf, ve kterém je vše přehledně znázorněno.
Chyba nepoužívat ich formu Str. 24:
K vyhodnocení zaplevelení ve vybraných plodinách jsem zvolila analýzu DCA (Dentrended
Correspondence Analysis). Pomocí této analýzy jsem zjistila délku gradientu, která vyšla 1,2 a na
základě tohoto čísla jsem dále vybrala redundančí analýzu (Redundancy Analysis). Dále bylo třeba
otestovat průkaznost výsledků, k tomu jsem použila test Monte-Carlo a celkově bylo počítáno 999
permutací. Výpočty byly prováděny pomocí počítačového programu Canoco 5.0 (Ter Braak, Šmilauer,
2012). Údaje, které jsem získala pomocí analýz, jsou dále použity v ordinačním diagramu. Ten nám
znázorňuje prostorové uspořádání plevelů a pěstovaných plodin na základě frekvence výskytu a
množství plevelných druhů.
Opraveno:
K vyhodnocení zaplevelení ve vybraných plodinách byla zvolena analýza DCA (Dentrended
Correspondence Analysis). Pomocí této analýzy byla zjištěna délku gradientu, která vyšla 1,2 a na
základě tohoto čísla byla zvolena redundančí analýza (Redundancy Analysis). Dále bylo třeba otestovat
průkaznost výsledků, k tomu byl využit test Monte-Carlo a celkově bylo počítáno 999 permutací.
Výpočty byly prováděny pomocí počítačového programu Canoco 5.0 (Ter Braak, Šmilauer, 2012).
Údaje, které byly získány pomocí analýz, jsou dále použity v ordinačním diagramu. Ten nám znázorňuje
prostorové uspořádání plevelů a pěstovaných plodin na základě frekvence výskytu a množství
plevelných druhů.
Chyba nepoužívat ich formu Str. 25:
Vyhodnocení jsem provedla ve formě tabulek. Pro každou plodinu je seznam vyskytujících se plevelů
uveden v samostatné tabulce. Dále jsou v tabulce uvedeny počty plevelů na 1m2, zprůměrované ze
čtyř dílčích měření. V tabulce se také nachází celkové hodnoty všech plevelů v daný termín pozorování.

Já budu porovnávat intenzitu zaplevelení plodin a srovnávat mezi sebou v podobě ordinačního
diagramu.
Opraveno:
Vyhodnocení bylo provedeno ve formě tabulek. Pro každou plodinu je seznam vyskytujících se plevelů
uveden v samostatné tabulce. Dále jsou v tabulce uvedeny počty plevelů na 1m2, zprůměrované ze
čtyř dílčích měření. V tabulce se také nachází celkové hodnoty všech plevelů v daný termín pozorování.
Dále bude porovnána intenzita zaplevelení plodin a srovnána mezi sebou v podobě ordinačního
diagramu.
Chyba nevhodná formulace str. 23: „Porost se prošel a dotykem se ničily plevele...“
Opraveno: „V porostu se aplikoval dotykový herbicid k ničení plevelů...“
Chyba překlep str. 29: „První skupina druhů se nejčastěji a více vyskytovala v porostech zelí...“
Opraveno: „První skupina druhů se vyskytovala v porostech zelí...“
Chyba Citace: nejednotný styl citací, někdy uvedeno celé jméno, jindy jen první písmeno
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