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kriterium zdůvodnění (stávající text slouží jako návod přepište jej vlastním hodnocením) známka

Typ BP Práce je kvalitní literární rešerše vedoucí k terénnímu experimentu, který je 
popsán na konci práce jako základ budoucí diplomové práce a který autor 
založil v tomto roce, práce tedy neobsahuje žádná data nebo výsledky.

Vlastní přínos 1 Autor prokázal schopnost pracovat s odborným textem, který vhodně shrnuje 
problematiku pastvy a jejího vlivu na vegetaci a především její uchycování, 
což je hlavní téma založeného experimentu. Text je logiky vystavěn a téma 
je postupně specifikováno až ke zkoumané problematice. Autor identifikoval 
uchycování druhů díky vlivu malých křovin jako málo probádané téma, 
kterému se bude dále věnovat, avšak dostatečně nezdůvodnil výběr velikosti 
zkoumaných křovin, který může mít velký vliv na výsledky studie.
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Náročnost 1 a 
formulace cílů 

Projekt je přiměřeně ambiciózní a jeho výsledky mohou mít velký vliv na 
pastevní management v Banátu, kde je pokus založen. Výsledky by bylo 
možné aplikovat i při pastevním managementu chráněných oblastí v ČR, což 
autor přímo nezmiňuje. Zajímavý je i z čistě ekologického hlediska.
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Data a jejich 
zpracování

Autor cituje 53 zdrojů převážně z renomovaných zahraničních časopisů s IF 
a knih věnujících se tématu. Zdroje jsou správně citovány a jejich seznam je 
přehledný a jednotný.
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Presentace dat Práce neobsahuje žádné vlastní výsledky. Všechny převzaté ilustrace jsou 
správně popsány a citovány a vhodně začleněny do textu.
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Logika textu a 
formální úprava

Text je dobře čitelný a vysvětlující, členěný do přehledných podkapitol. 
Formální stránka je práce je výborná, některé převzaté grafy mohly být 
přepracovány (Obr. 2), ale pochopení nebrání.
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výsledná
známka
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1- práce u nichž nelze dostatečně demonstrovat vlastní přínos a  náročnost hodnotitelnou jako výbornou,
nemohou být hodnoceny jako výborné.




