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Název práce: 
Modelování populační dynamiky rostlin a možnosti propojení populačních dat s daty o 
prostředí 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Předkládaná práce je literární rešerší, která poskytuje přehled o metodách studia 
populační dynamiky rostlin pomocí populačních modelů. Cílem práce je rovněž udělat 
přehled různých faktorů prostředí, které populační dynamiku ovlivňují a popsat 
způsoby, jak lze tato data o prostředí do populačních modelů zahrnout, abychom 
mohli zhodnotit jejich význam pro další vývoj populace. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je přehledně členěna do šesti kapitol. V úvodní kapitole autorka stručně 
představuje důležitost studia populační dynamiky a faktorů, které ji ovlivňují 
s důrazem na studium vzácných druhů. V další kapitole, která je zdaleka 
nejobsáhlejší, pak popisuje různé způsoby zpracování demografických dat pomocí 
modelů populační dynamiky. Ve třetí kapitole jsou stručně popsány možnosti zahrnutí 
faktorů prostředí v těchto modelech. V další části jsou pak jednotlivé faktory a jejich 
vliv na populace rostlin podrobněji popsány na příkladech z jednotlivých studií. 
Předposlední kapitola pak stručně popisuje možnosti využití zjištěných přístupů 
v navazující diplomové práci, která se bude zabývat populační dynamikou kuřičky 
hadcové. Po závěru a seznamu literatury pak ještě následuje podrobná tabulka 
shrnující 13 studií, které se zabývaly studiem populační dynamiky. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
V práci je citováno téměř 50 zahraničních knih a článků. Literární zdroje považuji za 
dostatečné a relevantní. Množství konkrétních studií považuji za nadstandardní. 
Práce jsou citovány správně. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Celková formální úprava práce je velmi dobrá. Text práce na sebe většinou dobře 
navazuje a srozumitelně shrnuje získané poznatky. Obsahuje jen minimum 
pravopisných či stylistických chyb. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
V literární rešerši autorka získala dobrý přehled o problematice, kterou se bude dále 
zabývat ve své budoucí diplomové práci. Práci hodnotím jako dobře zpracovanou, 
přestože v rámci bakalářské práce proniknout do tématu modelů populační dynamiky 
není vůbec snadné. Moje jediná větší připomínka se týká zahrnutí faktorů prostředí 
do modelů. Práci by jistě prospělo, kdyby se tolik nesoustředila na popis množství 
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různých faktorů ovlivňujících populační dynamiku rostlin, ale spíš na možnosti a popis 
jejich použití v modelech, což slibuje i název a první části práce. Kapitola 3, která o 
tom pojednává, je dost krátká a kapitola 4 pouze podrobně popisuje různé faktory 
prostředí a jejich vliv na rostlinné populace a uvádí, které práce je použily. Není zde 
však žádná zmínka o tom, jak byly do modelů zahrnuty. To je částečně případ i 
přílohy v tabulce 3. Faktory, které jsou zde uvedené, často v uvedených pracích 
nejsou v modelech vůbec použity a pokud jsou, tak způsob jejich zahrnutí je jen 
velice nejasně nastíněn. Uznávám však, že před tím než autorka modely začne 
prakticky využívat, je jejich hlubší pochopení dost náročné.   
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

1. Na straně 4 autorka uvádí několik nevýhod maticových populačních modelů: a) 
změna pravděpodobností přechodů mezi jednotlivými stádii ŽC mezi sběrem 
dat a jejich zpracováním, b) nezahrnutí hustotní závislosti a c) nedostatečný 
počet sledovaných jedinců nebo příliš dlouhá doba „hromadění dat“ před 
vyhodnocením. Mám za to, že většina důvodů jsou jen problémy sběru dat, 
které se týkají všech typů modelů. Je něco z toho opravdu nevýhoda nebo 
existují nějaké nevýhody konkrétně maticových modelů? 

2. Autorka plánuje využití populačních modelů ve své navazující práci s kuřičkou 
hadcovou. Jaký typ modelu by si na základě literární rešerše vybrala a proč? 
Jaké by byly výhody či nevýhody zvoleného přístupu? 

3. Autorka uvádí množství faktorů prostředí, které jsou v populacích kuřičky 
sledovány? Jaké z nich uvažuje zahrnout do modelů populační dynamiky a 
jak? Jsou data k dispozici v takové podobě, aby se daly využít? Dovedla by na 
základě literární rešerše podobných druhů odhadnout, které faktory budou mít 
na populační dynamiku kuřičky největší vliv? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
plna verze viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf   

• Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 28. 5. 2019. Podepsaný předejte osobně mně při 
obhajobě, nebo před obhajobou dejte do kastlíku s mým jménem u sekretářky, nebo 
pošlete na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 01.  

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf

