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Jméno příjmení Anna Petrů: Potenciál přírodě blízké obnovy po těžbě kameniva na
název práce
příkladu lomu Smrčí
kriterium
zdůvodnění
známka
Typ cíle a název Bakalářská práce má experimentální charakter, objem získaných dat a jejich
DP
zpracování je příkladné.
Práce si klade ambiciózní cíl posouzení potenciálu spontánní sukcese
v kamenolomu Smrčí a je v tomto směru pilotní studií v rámci uvažované
diplomové práce. Cíl souvisí také s požadavky těžební firmy, která vybraný
kamenolom spravuje. Protože „Spontánní sukcese je levná záležitost“, jak
sama autorka konstatuje na straně 14, dá se usuzovat, že výzkumné aktivity
budou tentokrát v souladu s ekonomickými záměry těžební firmy.
Vlastní přínos a
náročnost

Rešeršní část bakalářské práce je omezena na nezbytné definice pojmů i
v kontextu zahraniční literatury. Velká pozornost s ohledem na zvolené téma
je věnována tuzemským zdrojům. Hlavní přínos bakalářské práce je však
nutno hledat v objemu získaných dat.

Otázky a
hypotézy

Otázky a pracovní hypotézy týkající se spontánní sukcese jsou rozděleny do
4 etap. Nicméně v následujícím textu autorka uvážlivě konstatuje, že
z časových důvodu bylo možno pouze přispět k částečnému řešení 1. etapy.
Vzhledem k posuzování spontánní sukcese v řádu desítek let však nelze nic
namítat a zřejmě i navazující diplomová práce bude dalším výzkumným
podkladem v této oblasti pro případné navazující aktivity.

Design metody a
data

S využitím GPS a GIS autorka získala a zpracovala velké množství dat.
Použité metody jsou na odpovídající úrovni studenta bakalářského studia.

Zpracování dat

Zpracování dat je provedeno v přehledné tabelární formě a ve formě
mapového schématu s vyznačením výzkumných ploch.

Presentace dat

Prezentace dat je na vyhovující úrovni. Použití spojnicových grafů pro
přibližné vyjádření časových trendů počtu druhů, plochy průřezu kmenů a
počtu jedinců je oprávněné, i když se údaje vztahují pouze k vybraným
časovým horizontům (0, 5, 15, 30 a více než 30 let).

Interpretace dat

Interpretace získaných výsledků je na odpovídající úrovni.

Literatura

Autor cituje přijatelné množství tuzemské a i zahraniční literatury.

Logika textu a
formální úprava

Text je logicky rozčleněn na úvodní a rešeršní partie, za kterými následují
výsledky a diskuze. Kapitolu 5.5 „Popis sukcesních ploch“ by bylo vhodné
zařadit za rešeršní partie nebo do přílohy.

výsledná
známka

Autorka v rámci intenzivních terénních prací získala velké množství dat,
které v přehledné formě zpracovala a prezentovala. S využitím získaných
mapových podkladů, GPS dat a GIS vytvořila mapové výstupy, které
v digitální podobě budou cenným materiálem pro navazující výzkumné
aktivity.
Bakalářskou práci proto doporučuji k obhajobě s kladným hodnocením
(výborně).

