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Konkrétní připomínky a dotazy k práci:
Po formální stránce se v práci vyskytují nedostatky jako nezahrnutí kapitoly „4. Metodika“ do Obsahu práce. Autorka také
neuvádí některé citované zdroje v seznamu literatury (Gross et al.,2012; Černý et al. 2014; chmi.cz, 2016) a né vždy je při
prvním zmínění latinského názvu uveden autor, který druh popsal. Členění metodiky je chronologicky nestandardní a bez
popisu analýzy dat. Výsledkům schází statistická podpora, přičemž by stačilo aplikovat např. Spearmanův korelační koeficient
pro podložení závislosti vztahu výskytu spor na klimatických faktorech. Oceňuji práci se zahraniční literaturou, přičemž
autorka neoopomíjí domácí autory, kteří se řešené problematice intenzivně věnují. I přes výše uvedené nedostatky je
předkládaná práce v dostatečném rozsahu a odbornosti, zpracovává vysoce aktuální téma a doplňuje tak mozaiku
informací k nekróze jasanů.
Otázky:
1. Je k nekróze jasanů náchylný také Fraxinus pennsylvanica Marshall, který je často vysazován v zahradách a parcích?
2. Nezpozorovala jste při terénním sběru dat i výskyt jasanů odolávající chřadnutí (tedy, že vykazovaly určitý
stupeň rezistence)?
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