
Posudek na bakalářskou práci Vlastimila Bogdana: Management akátových porostů.

Předložená bakalářská práce má 28 stran textu včetně tří obrázků a jednoho grafi]. Použitá literatura

zahmuje 22 publikací zahraničních i domácích autorů. Bakalářská práce je logicky členěna do pěti

kapitol, bylo by vhodné opatřit ji anglickým abstraktem. Práce obecně nastiňuje problematiku

rostlinných invazí, podrobněji se zabývá invazivním chováním akátu na území České republiky,

které srovnává s mechanismy fimgujícími v primámím areálu na jihovýchodě USA. Těžištěm

bakalářské práce je zhodnocení nebezpečnosti akátových porostů pro autochtonní ekosystémy s

ohledem na zvláště chráněná území a srovnání účinnosti pouŽívaných managementových postupů.

Autor vhodně doplnil literámí rešerši o praktické infomace z jednotlivých správ CHKO a

Magistrátu hl. m. Prahy.

Zvolené téma je velmi aktuální. Management akátových porostů je otázka značně

komplikovaná a nejen v České republice, ale i v evropském měřítku, jednotně neřešená. Jednotlivé

metody jsou používány nahodile, výsledkem zásahu je pak často jen obnova stávajícího porostu.

Bakalářskou práci po obsáhové stránce hodnotím jako zdařilou, táké fomálních nedostatků

je málo -zpravidla se jedná o chybějící mezery nebo interpunkci. Dále uvádím jen několik

drobných připomínek, které j sou jistě pouze přehlédnutím:

titulní strana - malé písmeno v názvu Ústav pro Ěivotní prostředí,

p. 2 a 6 -druhové jméno akátu uvádět jednotně s malým písmenem,

p. 5 a 22 -1atinské názvy psát kurzívou (E//z.sz.cÍ 7c);cfe/ecř, ScczÓz.osc7 ocÁro/e#ccJ),

p. 9 -správná citace v souladu s přehledem literatury je Tonika, Vítková et Vítek (2004),

p. 27 -sjednotit uŽívání et nebo & mezi jmény autorů a u Kolbek J., Vítková M. et Větvička V.

(2004) doplnit ročník časopisu.

Bakalářskou práci hodnotím jako výbomou a doporučuji ji k obhajobě. Dále bych doporučovala

pokračování ve zvoleném tématu i v průběhu dalšího studia. Srovnání různých managementových

opatření ve stanovištně odlišných typech akátových porostů  ®onechání sukcesnímu vývoji vs.

odstranění akátového porostu), příp. zpracování j ednotné metodiky managementu akátových

porostů v rámci celé České republiky by bylo velmi potřebné a orgány ochrany přírody vítané.
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