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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo shrnout současné poznatky o možnostech modelování populační 
dynamiky rostlin a možnosti propojení těchto dat s daty o prostředí. Současně bylo 
cílem uvést příklady studií, které toto propojení provádějí. Je nutno říct, že se jedná o 
téma velmi obsáhlé a poměrně složité. Plné splnění cíle by vyžadovalo mnoho let 
usilovné práce, což v rámci bakalářské práce samozřejmě není reálné. Tuto práci je 
tedy nutno hodnotit jako přiblížení tématu. Hlavním reálně dosažitelným cílem tedy 
bylo, aby Karolína získala přehled o možnostech daných modelů a získala tak náhled 
na možnosti využití těchto modelů ve své budoucí diplomové práci. Práce splnila svůj 
cíl a představuje solidní literární a metodický přehled pro budoucí práci. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je jasně a přehledně členěna – pouze kapitoly 4.2 a 4.3 měly být podkapitolami 
kapitoly 4.1 – aktuální členění je matoucí, leč je to drobnost.   
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka užila velké množství literárních zdrojů, které skutečně poctivě přečetla a 
zapracovala do textu. Vzhledem k obtížnosti tématu to vyžadovalo opravdu vysoké 
pracovní nasazení, díky kterému Karolína získala opravdu solidní vhled do 
problematiky.  
 
 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je velmi dobrá. Čtivost textu místy komplikuje chybějící česká 
terminologie. To ovšem není chyba studentky, ale podstata problematiky. Z tohoto 
pohledu je velmi užitečná tabulka zkratek na začátku práce, která mimo jiné pěkně 
ilustruje terminologické problémy oboru (napsání celé této práce anglicky by bylo o 
mnoho snazší). Práce obsahuje i řadu vhodně zvolených, presentovaných a dle 
potřeby mírně upravených tabulek a obrázku přejatých z prostudované literatury. 
Oceňuji i závěrečnou tabulku představující články propojující populační dynamiku a 
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faktory prostředí, které studentka prostudovala (i když mohla být trochu lépe využita 
při psaní kapitol 4.2 a 4.3).   
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce jednoznačně splnila svůj cíl. O práci by bylo možné říct, že by mohla daná 
témata probrat podrobněji, mohla vše lépe vysvětlit, mohla zahrnout i další studie, 
uvést řadu dalších možných variací představovaných modelů a lépe propojit text. 
Nicméně s vědomím velkého úsilí, které Karolína do zpracování tohoto tématu 
investovala a komplikovanosti tématu, žádnou takovouto výtku nechci uvádět. Práce 
dle mého názoru plně naplnila očekávání, a poskytla Karolíně důležitý základ do 
budoucna. V další práci bude důležité využít zde získané poznatky pro další 
samostatnou práci k tématu.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

