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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…) 
 
Cíle bakalářské práce nejsou explicitně uvedené. Z úvodní věty závěru lze nicméně 
soudit, že cílem práce mělo být porovnání fenologie mangrovů v různých oblastech 
světa. Jedná se tedy o rešerši tématu proměnlivosti fenologických projevů mangrovů 
pro navazující diplomovou práci. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Členění práce na kapitoly je standardní a odpovídá běžné struktuře bakalářských 
prací, kterou není potřeba dlouze komentovat. Ovšem až na jednu výjimkou. Diskuse 
poznatků z jednotlivých rešeršovaných studií je překvapivě začleněna až v samotném 
závěru, protože teprve až tam autor porovnává výsledky z různých prací. Toto 
srovnání myslím mělo mít ambici stát se hlavním výsledkem bakalářské práce, na 
jehož základě by autor mohl vytvořit pracovní hypotézu/hypotézy pro svůj diplomový 
projekt. A jako taková by si diskuse jistě zasloužila vlastní kapitolu. V této podobě 
práce vlastně ani nemá přesvědčivý závěr. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autor zpracoval 54 literárních zdrojů v převážné většině publikovaných v posledních 
dvou dekádách, z podstaty věci se až na jednu výjimku jedná o zahraniční materiály.  
 
Citování zdrojů v textu je většinou v pořádku, ale opravdu jenom většinou. V řadě 
odstavců je autor na citace až příliš skoupý (například str. 14 a 15 mají každá jedinou 
citaci). To lze pochopit při delším rozboru jedné studie. Nicméně nezřídka citace 
prostě chybí. Asi nejmarkantnějším příkladem je začátek kapitoly 2.2.1.1, která 
začíná slovy „První studie pochází v Brazilského státu Paraná....“, aby následoval 
odstavec uvedený slovy „Odlišná fenologie byla pozorována u jihoafrických 
mangrovů....“, aniž by byl uvedený jediny odkaz. 
 
Úplně nerozumím tomu, proč je v textu uveden výčet tří autorů místo standarně 
použivaného et al., na druhou stranu v seznamu literatury et al. nahrazuje výčet 
autorů u víceautorských prací.  
 
Citování v seznamu literatury je nekonzistentní, uvedu snad jen pár příkladů: 
nejednotný styl psaní názvu článků (kapitálky ano/ne), uvádění zkratek/celých názvů 
časopisů, neúplnost údajů (Hall 1995, Kamruzzaman 2013), chybějící vydavatel při 
citování monografií (Burrows 2003, Pokorný 2015, Tomlinson 2016), naopak 
vydavatel uváděný u některých periodik (Hoque et al 2015). 
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Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
N/A 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Po formální stránce je práce i přes drobné nedostatky (příklady jsou uvedené níže) v 
pořádku. Text je napsaný čtivě a srozumitelně, formulace vět a struktura textu jsou 
logické. Prezentované obrázky vhodným způsobem dokumentují text. Přejímání 
originálních obrázku však s sebou nese určité riziko ztráty jejich srozumitelnosti. 
Například moc nerozumím formulaci ze str. 20 o posunu zahájení reprodukčního 
cyklu v závislosti na zeměpisné šířce z listopadu/prosince na květen/červen, když 
příslušný Obr. 7 dokládá zahájení období reprodukce prakticky vždy v průběhu září 
(šedá oblast grafu, přímka označená initiation). 
 
Příklady některých drobných nedostatků v textu:  
- str. 1 chybějící jednotky teploty 
- popiska Obr. 2 by měla uvést celé rodové jméno, navíc není zcela samovysvětlující 
- občas chybí mezerník mezi slovy, závorkami, za čárkou ve větě. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že cíle práce nejsou vlastně specifikované, je možné práci 
hodnotit spíše v obecné rovině. Autor vypracoval solidní bakalářskou práci, která 
nijak zvlášť nevyniká, ale zároveň nemá žádné hrubé nedostatky, a splňuje 
předpoklady pro úspěšnou obhajobu. Zvládnul zpracovat výjimečné téma fenologie 
mangrovů, představil hlavní adaptace mangrovníků na abiotické podmínky prostředí 
a rozebral ekologické faktory, které zodpovídají za růstovou dynamiku jejich 
společenstev. Nápaditá je kapitola porovnávající fenologii mangrovů s fenologií 
ostatních lesních společenstev tropů, což mohlo poukázat na hlavní determinanty 
fenologie mangrovníků vzhledem k jejich růstu na pomezí mořského a 
suchozemskeho prostředí. Že tato otázka zůstává stále otevřená je zjevně 
důsledkem nedostatečného počtu studií, což opodstatňuje plánovanou diplomovou 
práci studenta. Jako negativum vidím chybějící diskusi výsledků, respektive její 
nestandardní začlenění do samotného závěru práce, a některé formání nedostaky 
komentované výše. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Str. 3. Termín pneumatofor je někdy interpretován dosti rozdílně. Jak dobře tento 
termín odpovídá termínu dýchací kořen, nebo jaký by byl jeho český ekvivalent? 
 
Str. 10. Jak je u tropických mangrovníků definována, nebo jakým způsobem se 
projevuje fenologická fáze dormance? 
 
Výše v celkovém hodnocení chválím kapitolu 2.3 porovnávající fenologii mangrovů a 
sousedících lesů terestrické fáze. Nicméně tato kapitola mohla být mnohem 
obsažnější a tím pádem méně obecná. Proto se ptám, proč by měla být odlišná 
fenologie obou typů tropických lesních společenstev, tj. mangrovů a deštného lesa?  
 
Jaké je vlastně resumé bakalářské práce, čím je určená fenologie mangrovů? Dostali 
jsme se v poznání někam dále, než by bylo a priorní očekávání, že se bude jednat o 
radiaci, teplotu a srážky a že fenologie mezi oblastmi bude dosti proměnlivá?  A 
především, jaké otázky z bakalářské práce plynou pro avizovanou diplomovou práci? 
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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

