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Faktory ovlivňujícírozšířenídřevin v krajině

X Práce je Iiterární rešerší.|] Práce obsahuje v|astní výs|edkv.
Cíle práce (předmět rešerše,pracovní hypotéza...)
Zhodnocení současných zna|ostí o faktorech podmiňujících rozšířenídřevin na
bývalé zemědělské půdě. Vypracování metodiky navazujícídiplomové práce.
Struktura (členění) práce:
Č|eněníbaka|ářské práce je logické a srozumite|né, odpovídá potřebám práce
rešeršnÍhotypu. Navíc je uvedena kapitola o cí|ech a metodice dip|omové práce.

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečnéa jsou v práci správně citovány?
PouŽil(a) autor(ka) v rešeršire|evantní údaje z literárních zdrojů?
V prácije uvedeno ve|ké mnoŽství re|evantních citací původníodborné |iteratury,
citace jsou pouŽity účelněa jsou v textu vhodně zpracovány. PřevaŽují citace
zahraničníchčasopiseckých publikací z pos|ední doby, vhodně jsou však uvedeny i
některé staršíprameny týkajícíse zejména mode|ového území'Autorka prokáza|a
schopnost samostatně vyh|edávat zdroje informací a dostupné prameny příkladným
způsobem zpracovala. Formá|nÍ zpracování citací odpovídá obecným zvyk|ostem,
vyskyt|o Se pouze něko|ik přek|epů nebo opomenutí.
Jsou získané v|astní výsledky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutováný

Získanéinformace autorka ve|mi důk|adně diskutuje a vhodným způsobem
interpretuje. Často vyslovuje vlastní názor a komeňtuje také rozporné výs|edky'
Z rešerše také vychází návrh metodiky dip|omové práce, která by měla odpovědět
na některé dosud nevyřešené otázky.
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Text bakalářské práce je dobře logicky č|eněn, jednot|ivé odstavce na sebe plynu|e
navazují a kapito|y tvoří |ogické celky. Text je čtivýa přitom přesně vyjadřuje
podstatné. Jako v každéjiné práci se samozřejmě vyskytují překlepy a chyby, spíše
však v menšímíře, neŽ je u podobných manuskriptů obvyklé. Obrazová
dokumentace je vhodně zvo|ená, pro většínázornost by by|o vhodné uvést také
obrazový doprovod k metodice dip|omové práce. Zformá|ního h|ediska chybí
kapito|a ,,Závěť', ta je však dostatečně nahrazena diskusí a kapito|ou ,,Dip|omová
práce.., která vhodným způsobem imp|ementuje získanépoznatky do návrhu
metodiky DP.

Sp|nění cílůpráce a celkové hodnocení:

/
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poznatků
přehledem
o
dosud známých
Baka|ářská práce Lindy ZajÍčkovéjeúplným
zvo|eném tématu a je výborným odrazovým můstkem pro Vypracování dip|omové
práce. Autorka prokáza|a schopnost práce s odbornou literaturou a schopnost
kriticky zpracovávat získanéinformace. Vhodným způsobem literární prameny
interpretuje a je schopná formu|ovat dalšísmyslup|né otázky' ZdŮraznitje třeba
samostatnost se kterou ke zpracování bakalářské práce přistupovala. Přesto, Že se
jedná o rešeršnípráci, autorka si během přípravy metodiky navazující dip|omové
práce vyzkouše|a také některé praktické dovednosti, kromě samozřejmé práce
s |iterárními databázemi zvlád|a zák|ady práce s geografickými informačními
systémy (včetně mobi|ních G|S) a práci s pokročilými systémy GPS' Při testování
metodiky v terénu také nasbíra|a první data.
Baka|ářská práce Lindy Zajíčkovésplnila všechny cí|e' které by|y přijejím zadávání
stanoveny a povaŽujiji za nadprůměrnou práci v mnoha směrech splňujícíspíše
nároky na rešeršníčást práce dip|omové.

otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení školite|e nebo oponenta (známka nebude součástízveřejněných
informací)

XvÝborně | |ve|mi dobře | |dobře

'

Pod pis ŠkoI itele/oponenta

I

47,

nstrukce pro vyplněn

.
.
.

:

F. 2Pf

í:

i ško|ite|e o co nejstručnějŠía nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým
(dodrŽujte
rozsah),
tučně vyznačenérubriky jsou povinnou součástí posudku'
bodům
Prosíme oponenty

V případě práce za|oŽené na v|astních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a
zpracovánívýs|edků, obdobně jako u práce diplomové'
Posudek se odevzdává (zasílá) v e|ektronické podobě na horak@natur'cuni'cz (pro Úče|y
zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku fiako součást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Viničná 7, 128 44 Praha2.

