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Posudek na bakalářskou práci

E školitelský posudek                       Jméno posuzovatele:  Eva Jamrichová
E oponentský posudek                     Datum: 21. 04. 2009

Autor:  Markéta Gabriela Švarcová

Název práce: Vznik a vývoj rašelinišť v západních Čechách

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

Ciel'om predloženej bakalárskej práce bolo zhodnotenie vývoja rašeliník a lesnej
vegetácie  v regióne západných Čiech.

Struktura (členěni) práce:

Práca,  radenie a vypracovanie jednotlivých kapitol sú logické a prehl'adné.
Bakalárska práca pozostáva z teoretickej časti (obsahuje literárny prehl'ad
paleoekologických prác zaoberajúcich sa sledovanou problematikou v skúmanej
oblasti) a z časti obsahujúcej vlastné výsledky.

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

Predloženou bakalárkou prácou autorka dokázala, Že je schopná naštudovať
pramene k odbornej téme z domácej i zahraničnej literatúry.  lch citácia je správna,
ako aj relevantnost' získaných  údajov.

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

Použité metódy a spósob získanie vlastných výsledkov sú adekvátne. Zistené
informácie sú dostatočne a správne zhodnotené a diskutované.

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

Po formálnej stránke sa v práci nenachádzajú závažnejšie chyby.   Množstvo
preklepov,  štylistických a formálních chýb je minimálne. Autorku by som  rada
upozornila na nasledovné. V práci chýbajú popisy k niektorým obrázkom (str.  3, 22).
Ak sa obrázky v práci nachádzajú, je dobré ich očíslovat'  a spomenúť v práci aspoň
raz.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Ciel'om predloženej bakalárskej práce bolo zhodnotenie vývoja rašeliník a lesnej
vegetácie  v regióne západných Čiech. Stanovené ciele predloženej literárnej
rešerše -bakalárskej  práce autorka splnila.
Prínosom práce je prítomnost' vlastných výsledkov, ktoré naznačujú pravdepodobný
vek jednotlivých sledovaných rašeliník. Tieto informácie sú až do chvíle,  ked' sa
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získajú absolútne kalibrované radiouhlíkové dáta z profilu len hypotézou.   Celkovo je
predložená bakalárska práca ako východzia literárna rešerš pre ďalšie spracovanie
sledovanej problematiky dostatočná a výstižná.

Otázky a připomínky oponenta:

V práci sú spomenuté výsledky analýzy báz jednotlivých odobratých profilov
s ciel'om zistit' približný vek sledovaných  rašelinísk.
Analýza je uskutočnená na jednej vzorke z bázy, alebo ich   bolo analyzovaných
viacej? Na posúdenie veku rašeliniska je analýza jednej vzorky nedostatočná a
výsledný záver j.e vermi diskutabilný.  Pri obhajobe prosím autorku o zaujatie
stanoviska k tejto pripomienke.

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

borně   Evelmidobře   Edobře   Enev hověl
Podpis škol

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 -
vizhttD://natur.cuni`cz/biolociie/files/Bzk-Dravidla-9-12-2008.doc
Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: o.koukol@seznam.cz (pro
účely  zveřejnění  na  intemetu),  a  dále  podepsaný  v 1   výtisku  Oako  součást  protokolu  o
obhajobě) na adresu: Ondřej Koukol,  Katedra botaniky,  UK PřF,  Benátská 2,  Praha 2,128 43.


