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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 (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo na základě literární rešerše zhodnotit význam struktury krajiny pro 
sukcesi dřevin zejména na antropogenních substrátech a v osídléné (urbanizované a 
zemědělské) krajině. Nastínit mechanismy, které zprostředkovávají efekt krajiny. 
 
Cíl práce byl splněn vyčerpávajícím způsobem. 
 

Struktura (členění) práce: 
Struktura práce je poměrně logická s několika výtkami. Především disturbanci tak jak 
je v rešerši pojata, nelze považovat za krajinný faktor. Kapitola „Disturbance“ tedy 
nemůže být podkapitolou „Krajinných faktorů“ i když diskuse tématu do práce patří 
zejména s ohledem na problematiku antropogenních stanovišť. Další kapitoly jsou 
pak velmi logicky uspořádané jakkoli se někdy obsahově dosti prolínají a některé 
odstavce nebo věty působí, jakoby je autorka ve spěchu zapomněla přesunout do 
kapitoly jiné. 
V práci chybí souhrnná diskuse. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
V práci je použit nadstandardní počet citací z relevantních zdrojů a jsou správně 
citovány. 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Z těch částí práce, které nevznikaly ve spěchu je znát schopnost autorky kultivovaně 
a stručně vyjádřit myšlenky. Avšak některé části zjevně utrpěly nedostatkem času na 
dokončení. Vyskytuje se řada překlepů a chybného formátování textu. Až na několik 
málo vyjímek však autorka výsledky rešerše interpretuje logicky a srozumitelně. 
Obrazová dokumentace chybí, přestože by často přispěla k čtivosti práce. Na druhou 
stranu není nezbytná. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce splnila všechny zpočátku vytýčené cíle. Hodnocení navrhuji s ohledem na 
některé uvedené nedostatky (zejména absence závěrečné diskuse). 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
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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 
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.  


