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Název práce:
Fragmentace a homogenizace lesních společenstev v městském prostředí
Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Základním tématem literární rešerše je fragmentace lesních společenstev vzhledem k charakteristikám bylinné
vegetace i populací jednotlivých rostlin.

Struktura (členění) práce:
Práce je členěna logicky a správně. Kapitola 3.3 je ale vsunuta nepříliš logicky (proč
celá kapitola zrovna o boreálních lesích?).

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Ano

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):
Graficky a obrazovým doprovodem působí práce dobře. V textu se dosti hojně
vyskytují formulační neobratnosti, někdy patrně způsobené doslovným překladem
z Angličtiny.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Téma bakalářské práce bylo zvoleno poměrně široké a i v této šíři byly všechny cíle
splněny. V rešerši je citovaná literatura vhodně interpretována. V práci však chybí
vyjádření vlastního názoru na studovanou problematiku. Práce splňuje předpoklady
k obhajobě na katedře botaniky PřF UK. Na hodnocení práce nemám úplně
vyhraněný názor. Studentka pracovala zodpovědně a pečlivě, některé detaily se však
nepodařilo dotáhnout, možná právě i kvůli rozsáhlosti tématu. Navrhuji hodnocení 1 –
2.
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Otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta
výborně
velmi dobře
Podpis školitele/oponenta:

dobře

nevyhověl(a)

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 –
plna verze viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla
 Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 3. 9. 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.

