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Krajinné faktory ovlivňující sukcesi a výskyt dřevin 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Zjistit, jaké krajinné faktory mají význam pro společenstva dřevin a jak na ně stromy 
reagují.
Práce se zabývá především krajinnou strukturou, topografií, terénem, izolovaností, 
konektivitou a fragmentací, vše ve vztahu k šíření semen.

Struktura (členění) práce:
Struktura práce je dobrá, i když bych osobně upřednostnila jiné členění některých 
kapitol. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Množství zpracované literatury považuji za nadstandardní. Citace jsou srozumitelné a 
relevantní.

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):
Formální úroveň práce je dobrá. Obrazová dokumentace není potřeba. Občasné 
nelogické členění odstavců je zjevně důsledkem překlepů, které se v práci vyskytují, 
nicméně nesnižuje srozumitelnost práce.

Spln ění cílů práce a celkové hodnocení:
Práce dobře zachycuje faktory ovlivňující šíření semen krajinou. Méně zřetelné už je 
zachycení souvislosti mezi krajinou strukturou a disturbancemi, které jsou zásadním 
faktorem pro dlouhodobé přežívání stromů, i když samotné téma disturbancí je 
zachyceno pěkně. Poněkud nešťastné mi přijde zařazení kapitoly Land use, kterému 
chybí hlubší propojení se zbytekem práce a které bych doporučila zaradit spíše  do 
kapitoly o lokálních podmínkách, než do části zabývající se šířením semen.
Celkově je práce srozumitelně napsaná, zahrnuje problematiku v rozumné šíři a 
čerpá z obdivuhodně široké palety zdrojů. Chybí jí ale smysluplný závěr, který by 
shrnoval danou problematiku, nikoli jen konstatoval problémy psaní literární rešerše.

Otázky a p řipomínky oponenta:

Připomínka: Kapitolu nazvanou „měřítko“ bych neváhala rozšířit i o časové měřítko, a 
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tudíž spojit s kapitolou o sukcesi. Nutné pojmy, jako krajina, reliéf a podobně, bych 
neváhala definovat v jiné kapitole a výrazněji.

1) Hned na začátku v kapitole o sukcesi zmiňuješ, že „v nižších nadmořských 
výškách se obvykle uplatňuje širší soubor druhů dřevin než v horách“. Napadly by tě 
příklady nějakých typicky horských a typicky nížinných druhů?

2) V kapitole o podmínkách prostředí se zabýváš mimo jiné klimatickými podmínkami 
prostředí a píšeš, že distribuce dvou druhů buků v japonsku je dána mechanickými 
vlastnostmi jejich dřeva, které má různou schopnost odolávat sněhovým závějím, a 
že se tedy nejedná o klimatický vliv... Co tedy považuješ za klimatické vlivy?

3) V kapitole „fragmentace stanovišť“ se zabýváš tím, jak fragmentace ovlivňuje 
druhové složení lesů. Zmiňuješ tu, že u 35 let starých lesů nebyla žádná korelace 
nalazena. Má vůbec nějaký faktor možnost se u dřevin uplatnit na takhle krátkém 
časovém měřítku? 

4) Dokázala by sis vybrat jeden modelový druh, umístit jej do krajiny na ideální 
stanoviště a popsat podmínky takového stanoviště ve vztahu ke krajině?

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 4. 6. 2014. Podepsaný  v 1 výtisku mi předejte 

osobn ě při obhajob ě, nebo před obhajobou dejte do šuplíku u sekretářky, nebo pošlete na 
adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43. 
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