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Bakalářská práce 

Posudek školitele: 

V zadání práce byly jasně formulovány úkoly bakalářského projektu: původní předpoklad byl, že 

práce bude mít dvě části. V první části měl student zpracovat přehledně výsledky literární rešerše se 

zaměřením na problematiku vlivu změny pokryvnosti a struktury lesa na hydrologický režim 

pramenných toků ve středních nadmořských výškách (500-1000 m n.m.). Druhá (praktická) část se 

měla týkat testování následující pracovní hypotézy: “Ovlivnila redukce vzrostlého lesa v povodí za 

posledních pět let hydrologickou bilanci povodí?“ na základě zpracování hydrologických a dostupných 

meteorologických dat z obou pramenných částí Litavky za posledních pět let. Zároveň byla stanovena 

konzultantka práce, Mgr. Anna Lamačová, která se studentovi intenzivně věnovala během celé doby 

práce na tématu. Oproti původnímu zadání bylo po zralé úvaze s ohledem na šíři vytyčené 

problematiky a časovou tíseň studentovi doporučeno, aby se zaměřil pouze na teoretickou část. 

Místo praktické části měl student shrnout dosavadní výzkum na pramenných povodích Litavky 

a navrhnout možné další směry výzkumu, které by vycházely z poznatků, které student nabyl 

v průběhu zpracovávání literární rešerše.  

Z textu literární rešerše je patrné, že student nastudoval relativně rozsáhlé množství literatury 

a předložil výčet získaných poznatků. Za největší nedostatek předložené práce považuji nedostatečné 

syntetické zpracování získaných informací. Práce tak spíše než kritické zhodnocení nabytých 

vědomostí představuje soubor překladů jednotlivých článků, kde místy chybí rozlišení mezi výsledky 

získanými v konkrétní studii na konkrétní lokalitě a obecně platnými poznatky. Dále mi chybí 

i propojení s druhou částí práce, která je příliš stručná. Zejména pasáž návrhu budoucího možného 

směru výzkumu dostatečně neodráží četbou získané znalosti. 

Student v průběhu vypracovávání bakalářské práce ochotně spolupracoval. Postup práce nicméně 

značně brzdil fakt, že některé připomínky ke struktuře textu, způsobu citování informací a formulaci 

nesrozumitelných vět byly v práci zohledněny až po opakovaném upozornění.  

Přes uvedené připomínky se domnívám, že student splnil požadavky kladené na bakalářskou práci 

a práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

Na Hydrobiologické stanici, 24.8.2013 

 

 

Doc. RNDr. Evžen Stuchlík, CSc. 


