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Název práce:  
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo shromáždit poznatky o dosavadním studiu populační dynamiky 
rostlin se zaměřením na faktory, které ji ovlivňují a jsou specifické zejména pro 
vzácné a ohrožené druhy. Dalším cílem práce bylo shromáždit poznatky o kriticky 
ohroženém druhu Dianthus arenarius subsp. bohemicus. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je logicky členěna do 2 hlavních kapitol a následných podkapitol (bez úvodu a 
závěru a seznamu literatury). V první části se autorka zabývá zejména studiem 
populační dynamiky vzácných rostlin a faktorů, které populační dynamiku ovlivňují. 
V druhé části pak autorka předkládá ucelený souhrn poznatků o dosavadním studiu 
cílového druhu.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Ano, použité literární zdroje jsou dostatečné (celkem 60 referencí) a jsou v naprosté 
většině správně citovány. Informace z jednotlivých prací a jejich citace jsou většinou 
vhodně zasazeny do uceleného textu. Dosud shromážděný přehled literatury bude 
užitečným základem i pro vypracovávání magisterské diplomové práce. 
 

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): 
 
Obrázky jsou většinou dobře popsány, práce je graficky jednotná, text by si však 
zasloužil ještě mírnou revizi. Některé úseky práce se hůře čtou a vyžaduje větší úsilí 
jim porozumět. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorce se povedlo v souladu s cílem práce shromáždit poznatky o studiu populační 
dynamiky vzácných druhů rostlin a faktorech, které ji ovlivňují a zároveň utvořit pěkný 
přehled o dosavadních poznatcích o ohroženém druhu Dianthus arenarius subsp. 
bohemicus. Práci by prospělo lepší propojení jednotlivých částí, tj. popsat lépe 
zejména v úvodu a závěru proč je studium populační dynamiky pro ochranu 
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modelového druhu užitečné a jak budou získané poznatky využity pro další práci 
plánovanou v rámci navazující DP. To by prospělo i některým podkapitolám, které 
mají díky tomu moc široký záběr a textu ubírají na čtivosti a přehlednosti. 
 
I přes výše uvedené výtky autorka dokázala schopnost práce s elektronickými 
informačními zdroji i klasickou literaturou a porozumění odborným textům. Uvedená 
práce bude navíc využita jako teoretický základ pro navazující magisterskou práci. 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 

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 – 
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.  

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla

