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Práce je především |iterární rešerší,a|e obsahuie i v|astní výs|edkv.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza.'.)
Práce je z oboru pa|eoekologie. Tato historicko-eko|ogická discip|ína má svá
specifika, z nichž nejzásadnějšíje fakt, Že pro určitéstudované jevy máme k
dispozici omezené mnoŽství vhodných |okalit. Vybrané modelové území- býva|é
jezero Svarcenberk (Třeboňsko) a jeho nejtěsnější okolíje k|íčovouloka|itou, která
nemá v Českérepub|ice analogii' Cílem je popsat vegetačnídynamiku na |oka|itě v
horizontu řádově staletí a tisíci|etí,v tomto případě metodou ana|ýzy rostlinných
makrozbytků získaných ze stratifikovaných profilů. Práce je postavena na rešerši
dosavadních pramenů postupně sbíraných od 70. let 20. sto|etí a průběŽně
pubIikovaných. V|astní ana|ýzy provedené autorkou jsou zač|eněny do tohoto rámce.
Rozsah v|astních ana|ýz je zatím pochopite|ně omezený časovými moŽnostmi, které
skýtá doba vymezená k vypracování bakalářské práce. Pracovní hypotéza vycházÍ z
předpokladu, Že d|ouhodobá vegetačnísukcese jezerního ekosystému je řízena více
nezávislými faktory, které |ze od sebe separovat. Jsou to a) faktory autÓgenní například geochemické změny spojené se stárnutím jezerního ekosystému a změny
místníchpodmínek v souvis|osti se zazemňováním jezera aŽ po stádium
přechodového rašeliniště a b) faktory a|ogenní - napřík|ad k|imatické změny a změny
způsobené činnostíč|ověka. Na zák|adě studia vegetačnísukcese můŽeme
rekonstruovat dlouhodobý vývoj těchto jednot|ivých faktorů. Získáme tak informace
pouŽite|né napřík|ad k rekonstrukci důs|edkůklimatických změn na vývoj
ekosystémů,coŽ je téma významné v souvislosti s predikcí důs|edkůsoučasných
g|obá|ních změn'
Struktura (č|enění)práce:

Práce má strukturu odbornóho č|ánku . viz obsah na str. 2

Jsou pouŽité literární zdroje dostatečnéa jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešeršire|evantní údaje z |iterárních zdrojů?
Literární údaje jsou re|evantní, správně citované a jejich mnoŽství odpovídá
současnémustavu bádání.

Jsou získanévlastní výs|edky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány?
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Formálníúroveňpráce(obrazovádokumentace,grafiká
D|e meho názoruje formá|ní úroveň práce výborná, jazykje srozumitelný, přesný a
přitom úsporný.

Splnění cílůpráce a ce|kové hodnocení:
Cí|e práce by|y sp|něny d|e očekávání a poŽadavků školite|e' V prvním roce obhajob
baka|ářských prací, kdy ještě neexistuje všeobecný konsensus o jejich náročností,je
obtíŽnéhodnotit práci z patřičného nadhledu. Letmým prostudovánim tematicky
b|ízkých prací odevzdaných v |etošnímroce jsem nicméně došel k závěru, že
před|oŽen á práce má přinejmenším průměrnou úroveň.

Návrhhodnoceníškolite|enebooponenta(známkanebudesó@

informací)

výborně
PodpIS ŠkoIlteIe/oponenta:
Petr
Instrukce pro vypIněnÍ:

o
.
.

ProsÍme oponenty i Ško|ite|eo co nejstručnějŠía nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým
bodům (dodrŽujte rozsah)' tučně vyznačenérubriky jsou povinnoú součástí posudku'
V případě práce za|oŽené na v|astních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a
zpracování výsledků, obdobně jako u práce diplomové'
Posudek se odevzdává (zasÍ|á) v elektronické podobě na horak@natur.cuni.cz (pro Úče|y
zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (jako součást protoko|u o óotra1one; ná
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng' Jitka Suchá), Viničná 7 , 128 44 Praha 2.

