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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…)

Jedná se o literární rešerši na téma, jak divocí kopytníci ovlivňují vegetaci s 
důrazem na chráněné oblasti a národní parky. Literární rešerše je doplněna o 
velké množství informací od pracovníků CHKO a NP.

Struktura (členění) práce:

Práce je členěna do určité míry přehledně, ale vzhledem k tomu, že je vypracovávána
na katedře botaniky, představovala bych si členění více „botanicko-centrické“ a 
„ekologicko-centrické“. Příkladem nechť je kapitola 2.3 Potravní strategie, která je z 
větší míry členěna dle druhů herbivorů. Osobně bych více logické viděla členění dle 
samotných strategií na škále okusovač-spásač, případně herbivor-omnivor (vzhledem
ke studovaným druhům zvířat).
Téma je velmi rozsáhlé a to je možná důvod, proč mi jednotlivé kapitoly přijdou místy 
nesouvisející, např. diskuze o přemnožení zvěře a možnosti dokrmování. Práce tak 
místy vypadá, jako by bylo vypracovávána na nějaké lesnické či myslivecké katedře.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Literatura je ocitována správně a literárních zdrojů je dostatečné množství. Nicméně 
se v textu vyskytuje řada tvrzení, která nejsou žádnou citací podpořena (např. 
„Semena přenášená endozoochorií jsou pro herbivory atraktivní a obsahují hodně 
živin.“, „I přes to, že jeleni hledají úkryt v lesích, otevřená stanoviště je lákají k pastvě 
svou potravní bohatostí.“).
Plynulost textu je místy omezena špatným naformátování citací, např. v případě 
několika citací za sebou, kdy je každá citace ve vlastních závorkách.
Text obsahuje tři sekundární citace, které jsou řádně označeny. V textu je řada 
informací od pracovníků CHKO a NP, které jsou vhodně označeny jako pers. comm.
Kladně hodnotím také citaci paragrafů ze Sbírky zákonů, byť zařazení celých kapitol, 
kde se vyskytují, považuji za diskutabilní.

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):
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Jazykově je práce na poměrně vysoké úrovni, jen místy je čitelnost textu zhoršena 
chybami v interpunkci, občas se zdá, že ve větě chybí slovo. Rozhodně by kvalitu 
práce zvýšila řádná kontrola. Jako velmi rušivé jsem vnímala střídání „diversita“ a 
„diverzita“ v kapitole 1.2 Biologická rozmanitost.
Práce neobsahuje žádnou obrazovou ani tabulkovou přílohu, byť by grafické 
znázornění bylo v případě hodnocení pozitiv a negativ pastvy praktické.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Autorka si ukousla tématem nemalé sousto. Problematika vlivu volně žijící 
zvěře na krajinu a vegetaci je nesmírně komplikovaná a zahrnuje velké 
množství interakcí, z nichž každé by postačovalo jako téma bakalářské práce.

Autorka se tedy pokusila s návazností na diplomovou práci vzít téma ze strany 
chráněných krajinných oblastí a národních parků, čímž se však dostala do 
velmi komplikované tématiky přemnožení zvěře a její regulace. Byť jsou to 
témata důležitá a rozhodně budou potřeba zmínit v navazující DP, v BP mi 
přijdou poněkud nepatřičná. Výsledkem je například podkapitola o mechanické 
ochraně vegetace, kde autorka zmiňuje ochranu výsadby. U práce s názvem 
„Vliv divokých kopytníků na vegetaci“ jsem více čekala diskuzi nad přirozenou 
vegetací a nikoli vysázenými stromky.

Samotnou práci hodnotím stupněm „velmi dobře“

Otázky a připomínky oponenta:

Jak mohou volně žijící herbivoři ovlivňovat vzácné a/nebo invazní druhy 
rostlin?

Kromě prevence požárů, jaké jsou další ekosystémové služby, které herbivoři 
poskytují?

V kapitole 1.7 Udržování bezlesí a prosvětlených lokalit píšeš, že divocí 
kopytníci jsou základním nástrojem pro udržení bezlesí. Jaké podmínky jsou 
pro toto udržení bezlesí za pomoci kopytníků potřeba?

Vysvětli, jaké rozdíly jsou ve vlivu na vegetaci mezi volně žijícími herbivory a 
dobytkem?

Jaký je největší problém vysokých stavů divokých herbivorů z hlediska ochrany
přírody bez ohledu na materiální škody? Jaký je pro majitele pozemků bez 
ohledu na ochranu přírody? Zkus dát konkrétní příklad na určitém biotopu.

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a)
Podpis školitele/oponenta:
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