
 Strana 1
Posudek na bakalá řskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
Petr Karlík 
Datum: 
24.5.2010 

Autor: 
Alina Veverková 
Název práce: 
Sledování dlouhodobých změn lesní vegetace za použití historických fytocenologických 
snímků 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Předložená práce postrádá jasně definovaný, v úvodu popsaný cíl, což však není nutno 
považovat za významný nedostatek. Práce je rešerší řešící úskalí opakovaného 
fytocenologického snímkování, které bude studentka v návazné diplomové práci provádět. 
Pozitivně hodnotím volbu tématu bakalářské práce, kdy se studentka teoreticky připravuje na 
problémy, se kterými se bude prakticky potýkat v diplomovíé práci. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je vhodně strukturovaná, přehledná, psaná srozumitelným jazykem. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Studentka do své rešerše zahrnula přiměřené množství literatury.  
Leckteré práce by však bývalo bylo vhodné ještě doplnit. 
Výrazně postrádám zejména práci Wild, Neuhäuselová & Sofron (2004). K obecnější 
tematice by bylo možné zmínit ještě názory obsažené v práci Rolečka et al. (2007) nebo i v 
jiných dobře dostupných a známých zdrojích. 
 
Citace jsou sjednoceny do akceptovatelného stylu a nevykazují zásadnější formální 
nedostatky. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Je pravděpodobné, že údaje obsažené v grafu 1 jsou výsledky vlastní rešeršní činnosti 
autorky. Toto však není nikde zmíněno. U tohoto grafu by bylo vhodné uvést alespoň zhruba 
způsob jeho konstrukce (tj. jaké práce, z jakého reginonu, věnované jakým společenstvům). 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Po formální stránce je práce zpracovaná kvalitně, nicméně lze několik věcí vytknout. 

1) Jednotlivé pasáže jsou někdy dosti stručné až zkratkovité. Autorka leckdy problém 
jen „naťukne“, ale hlouběji ho již neřeší. 

2) Místy je nevhodně použita terminologie a vyjadřování není zcela přesné. 
 
Příklady: 
Str. 1, 9 a jinde: autorka chybně píše o „historických mapách“, příp. „historických snímcích“. 
Vhodným adjektivem je v tomto případě slovo „starý“. 
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Str. 5 - uprostřed: „Vegetační záznamy“ namísto „Studium vegetačních záznamů“. 
Str. 6: chybí zde definice „starých lesů“ 
Str. 6 a 17: Pozice snímků (souřadnice) lze zjišťovat i jinak než použitím GPS. Např. 
odečtěním z map 1:10.000 a 1:25:000 běžně dostupných již od 80. let 20. stol.  
Str. 9 - nahoře: bylo by možné zmínit i fytolity 
Str. 12 – dole: fytocenologické snímky a trvalé plochy nejsou antonyma. 
Str. 14 – uprostřed: proč zde autorka uvádí zastaralý údaj z r. 2002, když by měla znát i 
aktuální počet snímků v národní databázi (viz citovaná práce Schaminée et al. 2009)? 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Předkládaná práce splnila svůj cíl a připravila tak studentce dobrý teoretický základ pro 
vyřešení metodických obtíží spojených s plánovanou diplomovou prací. 
Na druhou stranu je patrné, že studentka psala práci pravděpodobně narychlo a že v řadě 
momentů (důležitých i pro DP) nešla do hloubky. 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
 

1) Autorka zcela opomenula existenci vegetačních map jako zdroje informace pro 
studium dynamiky vegetace. 
Jaké jsou možnosti a omezení vegetačních map pro studium dynamiky vegetace? 
Jaké druhy vegetačních map autorka zná? 
(odpovědi stačí stručně s uvedením konkrétních příkladů) 

 
2) Kapitola 6.3 je příliš stručná. (Jedná se o problematiku opakovaného snímkování, když 
nejsou známy údaje o poloze starých snímků.) Jedná se přitom o dosti stěžejní 
problematiku z hlediska zamýšlené diplomové práce. 
Jak lze tuto situaci konkrétně metodicky řešit? Jaké jsou možnosti a omezení takového 
výzkumu? 

 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
Práci považuji za kvalitní, nicméně prozatím ji navrhuji hodnotit stupněm „velmi dobře“. 
Pokud budou projev a reakce studentky u ústní obhajoby přesvědčivé, dokazující, že se 
studentka nad úskalími opakovaného snímkování hlouběji zamýšlela, jsem připraven 
navrhované hodnocení přehodnotit a zlepšit 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
Instrukce 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 https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla 
• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: o.koukol@seznam.cz (pro 

účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) osobně při obhajobě, nebo před obhajobou do šuplíku u sekretářky, nebo poslaný 
na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43. 
Elektronický posudek zašlete nejpozději do 3. 6. 2010. 


