
 Strana 1 

Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Tomáš Koubek 
 

Datum: 30.5.2019 
 

Autor: Jakub Hradečný 
 

Název práce: Fenologie mangrovů 
 

 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 znalosti o fenologii mangrovů, zhodnotit její vliv 
na ekosystémy mangrovů a případně ji srovnat s fenologií tropických deštných lesů 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce má úvod tvořený obecným popisem mangrovů a jejich složek, následuje hlavní 
část o fenologii. Ta obsahuje část o metodických přístupech a pak srovnání v zásadě 
všech studií o fenologii mangrovů na gradientu od tropů k subtropům. Předposlední 
část srovnává mangrovy s deštnými lesy a práce končí závěrem. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Počet citací je dostatečný, především vzhledem k tomu, že novější práce 
v mangrovech nejsou díky nevlídnosti biotopu příliš časté. Některé části úvodu by 
zasloužily citovat o něco více. 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je dobrá, fenologickou část vhodně doplňují převzaté 
ilustrace. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Hlavní cíl práce byl splněn, tedy práce obsahuje všechny dohledatelné fenologické 
studie z mangrovů a pomocí jejich srovnání je ukázáno, které faktory hrají největší 
roli. Práce také dobře shrnuje metodické přístupy dálkového průzkumu i místního 
studia.  Některé části by mohly být rozsáhlejší nebo lépe propojené, ale přesto 
považuji práci za kvalitní. 
Student v průběhu psaní práce komunikoval a pracoval velmi samostatně, ostatně 
téma mangrovů si i sám vybral a plánuje v nich do budoucna pracovat. Za ocenění 
také určitě stojí, že v ČR botanickou složku mangrovů soustavně nikdo nestuduje, 
takže si autor musel většinu zdrojů dohledat sám. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
V práci jsou zmíněny/definovány backmangrovy jako biotop málo ovlivněný salinitou. 
Co dále určuje jeho odlišnost od mangrovů na kontaktu s mořem nebo zálivem? 
 
Zaujala mne interakce mravenců a bezobratlých herbivorů, co podle tebe způsobilo o 
něco větší růst rostlin napadaných herbivory? 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
 
 

 


