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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem práce je shrnutí poznatků o účincích pastvy na obnovu lesa semenáči dřevin a 
o metodách zkoumání jejího vlivu.

Struktura (členění) práce:
Členění práce mám za logické a jasné.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Autorka často vycházela z prací typu „review“, správně odděluje primární a 
sekundární prameny. V seznamu literatury se vyskytla (alespoň) jedna chyba. Použité 
údaje jsou relevantní.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Práce je literární rešerší.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Nemám větších výhrad, v práci se vyskytuje několik málo překlepů.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Uchazečka aktivně spoluurčovala téma práce, se zdroji pracovala samostatně. K 
práci nemám vážné výhrady.
Do výborného hodnocení jí podle mne chybí hlubší syntéza v části „Diskuse a závěr“, 
ze které by byla patrná autorčina orientace v tématu na první pohled.
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Otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta 

 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  nahrajte  do  SISu nejpozději  do  5.  6.  2013,  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.
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