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Předložená bakalářská práce Zuzany Novákové „Vztah diverzity rostlin a diverzity biotopů v CHKO 

Křivoklátsko“ obsahuje 61 stran textu včetně seznamu literatury. Autorka se v práci věnuje 

zajímavému mezioborovému tématu, kde mohla plně rozvinout poznatky získané v rámci 

dvouoborového studia. 

Práce je členěna do třinácti základních kapitol, přičemž zásadní část práce tvoří rešerše 

problematiky studia biodiverzity, jejích gradientů, rozložení ve světě a faktorů, které ji ovlivňují (2. až 

6. kapitola). Přínosná pro další práci a vlastní Diskuzi je pak kapitola Vztah druhové a biotopové 

diverzity. Vlastní praktické části předchází charakteristika modelového území CHKO Křivoklátsko, 

včetně popisu hlavních faktorů ovlivňujících diverzitu rostlin v tomto území. Vlastní praktická studie 

v závěru práce je pak zaměřena na hodnocení vztahu druhové a biotopové diverzity a závislosti 

biotopové diverzity na nadmořské výšce a členitosti reliéfu.  

Přiložené zadání práce je velmi stručné, cíle jsou však jasně stanoveny v Úvodu, kde je rovněž 

nastíněna struktura práce, proto jsem při hodnocení dále vycházel z takto uvedeného zadání. 

Rešeršní část se zabývá především rozborem obecné problematiky biodiverzity, jejích úrovní, 

gradientů, resp. faktorů, které ji ovlivňují. Práce s odbornou literaturou i interpretace excerpovaných 

informací je na dobré úrovni, šíře záběru i míra obecnosti však místy vedou k textu učebnicového rázu. 

Místy autorka uvádí obtížně uchopitelné formulace (např. odlehlost biotopů), které nikde blíže 

nevysvětluje. Jinak využívá dostatečné množství převážně zahraničních zdrojů, citační norma je 

v pořádku. 

V analytické části studie autorka hodnotila na základě poskytnutých dat vztah druhové a 

biotopové diverzity. Přestože jsou datové zdroje v textu zmíněny, ocenil bych je vyjádřené v mapové 

podobě, aby byl možno posoudit rozsah a územní rozložení přírodních biotopů ve studované oblasti. 

Dále není z popisu v Metodice zcela jasné, jak došlo ke sloučení nepřírodních biotopů z vrstvy 

mapování biotopů N2000 a podkladů ze ZABAGEDu? Pracovala autorka s již aktualizovanou vrstvou 

mapování biotopů? V diskuzní části postrádám hlubší syntézu vzájemného prolínání fyzicko-

geografických faktorů, které mohou v rámci zájmového území ovlivňovat druhovou i biotopovou úroveň 

biodiverzity. 

Předložená práce je po formální stránce zpracována na solidní úrovni, obsahuje jen několik málo 

překlepů, mapové přílohy jsou kvalitní a dobře ilustrují zjištěné výsledky.  

Na závěr bych si dovolil položit otázku, kde autorka spatřuje hlavní přínos v porovnání s DP 

Kateřeiny Jačkové a DP Vojtěcha Valtra? 

Přes uvedené připomínky, které mohou posloužit jako inspirace pro další práci autorky, se 

domnívám, že předložená studie splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. Doporučuji proto komisi 

přijmout práci k obhajobě a hodnotit ji stupněm velmi dobře. 
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