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Vlastní přínos1 Autorka sa v práci venuje vplyvu štruktúry lesa a lesníckeho manažmentu 

na vtáčie spoločenstvá. Téma je veľmi aktuálna, pretože vplyv lesníckeho 

manažmentu na biodiverzitu je zásadný a s intenzifikáciou lesníctva a 

stratou prirodzených lesov je spojený dramatická pokles biodiverzity 

globálne. Práca prináša súhrn dôležitých poznatkov na túto tému, niektoré 

kapitoly by však mohli byť vypracované podrobnejšie.  

Náročnost práce 

a formulace cílů1  

 Náročnosť práce je primeraná. Formulácie cieľov je jasná a text zodpovedá 

vytýčeným cieľom. Ciele práce majú aplikačný charakter. 

Data a jejich zpracování 

 

Autorka pracuje so značným množstvom domácej aj zahraničnej literatúry. 

Niektoré zásadné kapitoly sú však rešeršou iba niekoľkých prác. Konkrétne 

kapitola venujúca sa vplyvu disturbancií na vtáky je v dnešnej dobe 

meniacich sa disturbančných režímov vysoko aktuálna a mohla by byť 

rozpracovaná podrobnejšie s využitím viac zdrojov aktuálnej literatúry. 

Záleží aj na rozsahu, škále, čase od disturbnacie a pod. o čom v práci 

chýbajú informácie. 

Ďalej kapitola „hospodařeni v lese“ by mohla byť rozpracovaná 

podrobnejšie, je množstvo spôsobov hospodárenia, ktoré majú rôzny vplyv 

na vtáctvo. Vo svete sa vytvárajú nové koncepty a modely hospodárenia, 

ako aj v hospodárskych lesoch zvýšiť biodiverzitu. Určite by bolo prínosné 

sa dočítať niečo o tzv. ekologickom lesníctve a ďalších konkrétnych 

spôsoboch ako zlepšiť podmienky pre lesné druhy vtáctva.  

Prezentace dat  Text je prehľadný a úsporný. Neobsahuje tabuľky a grafy.  

Logika textu a formální 

úprava 

 

Text pôsobí ucelene. Niektoré kapitoly, ako napríklad syntéza dát by mohli 

byt lepšie štruktúrované, napríklad do konkrétnych zásadných bodov podľa 

špecifických návrhov manažmentu lesa – teraz sa v texte niektoré 

informácie opakujú a tato kapitola pôsobí trocha neprehľadne.   

Naopak, závery jasne a výstižne v bodoch presne informujú o konkrétnych 

zisteniach.  

Celkovo by text by mohol byť obohatený o grafy, tabuľky alebo obrázky.  

Výsledná známka 

 

2 

1 práce, jejichž vlastní přínos a náročnost nelze hodnotit jako výborné, nemohou být hodnoceny jako 

výborné. 


