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Název práce: Vliv pastvy koní na druhové složení vegetace

EE  Práce je iiterární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
E Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Shmutí dosavadních poznatků o astve hospodarskych zv]rat s durazem na paswu
koní ve` střední Evropě a ,návrh metodiký navazující diplomóvé práce.

Struktura (členění) práce:

Práce má standardní členění -první čávst je literární rešerše, druhá je nástinem
metodiky navazující diplomové práce.  Clenění je logické, jednotlivé kapitoly
navazují, všechny aspekty pastvy jsou odpovídajícím způsobem podchyceny.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a)  autor(ka) v rešerši  relevantní údaje z literárních zdrojů?ážnajednuvýjimkuodpovídajícím žpůšóbemdaje.Poněkudměpřekvapilo,Žemezicitovanýmiy,

citová'r`é, autor Použil relevantní \ú

T.,  Hadincová  V.,  Wildová  R.  & Pecháčková  S.  (2001):  Vegetation  changes following
sheep grazing  in abandoned  mount1kdyžzmíněnápúb`likácemůžsb ain  meadows.  Applied  Vegetation  Science 4:  97-102.ýt'inspiratlvníprodalší\prácijejŤzahrnutínenípro

nikterak nétratí ná kvalitě.   Postrádám citaciob]astiBlanskéholesa(str.14-15)^
zdroje informaci o vyvQ]i v?ge{a,c

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

Práce neobšahuje `ylaštní výsledky předk]adatele.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Práce má dobrou formální úroveň, je psána srozumitelným jazykem s minimem
chyb, je doplněna přiměřenou fotodokumentací a nákresem.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Práce jasně ukazuje, že se autor dostatečně seznámil s problematikou a je schopen
navrhnout vlastní experimenty.  Představuje solidní základ pro navazující diplomovou
práci.  Lze očekávat, Že diplomová práce přinese cenné výsledky.

Práci doporučuji k obhajobě.

Otázky a připomínky oponenta:
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•     Na str.  5 se hovoří o Hustonově hypotéze.  Na rozdíl od dvou předchozích

není vysvětlena.  Uvítala bych,  kdyby jí autor krátce vysvětlil během obhajoby.
•     Prosím o vysvětlení, co autor myslí větou: „Ukázalo se, že některé druhy

nereagují na pastvu tak jako na abiotické podmínky, zejména klimatické
podmínky," (str.  9).

•    Autor zamýšlí hodnotit vývoj dosud pasených ploch po té, co na některých
z nich bude pastva ukončena.  Domnívá se, Že zrušení pastvy povede
k nastolení stavu před jejím začátkem?

•     V práci je zmíněna řada faktorů,  které mají vliv na vývoj pasených travních
společenstev. Jak dalece bude tedy možné výsledky budoucí diplomové
práce zobecnit pro jiné lokality?

•     Na straně 16 je nastíněno uspořádání ploch v rámci jednoho bloku -na
pastvině, kde bude na některých plochách přerušena pastva. V textu se
hovoří o sledování dalších  ploch -ploch s různou délkou  a  intenzitou   pastvy.
Kolik bude tedy celkově bloků a jaké situace budou podchycovat?

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

EE výborně   E velmi dobře   E dobře   E nevyhověl(a)
Podpis školitele/oponerilal _                                           ,          _ ,           _

lnstrukce 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 -
viz  httD://natur. cu n i . cz/bioloa ie/files/Bzk-Dravidla-11 -12-2007. doc
Posudek  se  odevzdává  (zasílá)  v elektronické  podobě  na  adresu:  o.koukol®seznam.cz  (pro
účely   zveřejnění   na   internetu),   a   dále   podepsaný   v 1   výtisku   tiako   součást   protokolu   o
obhajobě) na adresu:  Ondřej  Koukol,  Katedra botaniky,  UK PřF,  Benátská 2,  Praha 2,128 43.


