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Posudek na bakalá řskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Věroslava Hadincová 
 
Datum: 27. 5. 2012 
 

Autor: Monika Šmidrkalová 
 
Název práce: Sukcese raných stádií vývoje jehli čnatých les ů v ČR 
 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Cílem práce bylo zjistit: 
1/ co je známo o sukcesi vegetace na disturbovaných plochách jehličnatých lesů ČR, 
s důrazem na mladší stadia vývoje, 
2/ kde jsou bílá místa ve studiu této problematiky, 
3/ navrhnout směr dalšího bádání k vyplnění těchto míst.  
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je logicky rozčleněna do obvyklých kapitol. Úvod, vlastní rešerše (Disturbance, 
Sukcese, Metody studia), Závěr, Citovaná literatura. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Studentka použila dostatečné množství literárních pramenů, jak zahraničních 
(obvykle teoretické povahy), tak českých (týkajících se konkrétního výzkumu v ČR), 
zdroje jsou správně citovány a především vhodně použity k vysvětlení nebo 
demonstrování zkoumaných problémů.  
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní experimentální práci 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Celý text je logicky strukturován, psán pěknou čtivou češtinou, bez chyb, má hezkou 
a přehlednou grafickou úpravu. 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Cíle práce byly splněny, tj. práci navrhuji klasifikovat jako výbornou 
 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
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Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
Věroslava Hadincová 
 
 
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 nahrajte do SISu nejpozději do 28. 5. 2012, a dále podepsaný v 1 výtisku mi předejte 

osobně při obhajobě, nebo před obhajobou dejte do šuplíku u sekretářky, nebo pošlete na 
adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43. Elektronický 
posudek mi e-mailem nezasílejte.  


