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Posudek na bakalá řskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Radim Hédl 
 
Datum: 23. května 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…)  
- Provést rešerši na téma využití fytocenologických snímků při studiu dlouhodobých 
změn lesní vegetace.  
 
Struktura (členění) práce: 
- V pořádku. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
- Autorka pracuje s klasickou i nejaktuálnější literaturou, cituje a čerpá z odborných 
článků. Zde nemám výhrad. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
--- 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
- Práce je napsána srozumitelně, stylistických chyb je minimum. Grafické provedení 
je standardní, v pořádku. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
- Cíle práce byly uspokojivě naplněny. Pokud mohlo být něco rozpracováno více 
(nejen jako rešerše), pak je to závěrečná kapitola o způsobech a strategiích 
opakování snímkovacích studií. Naopak části věnující se vlastnostem 
fytocenologických popisů vegetace, fytocenologickým databázím apod. mohly být 
kratší, nejlépe pouze zmíněny jako úvod k jiným kapitolám. 
Celkově jsem s prací spokojen, doporučuji k obhajobě. 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

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


