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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem bylo popsat různé aspekty diverzity pylových spekter a jejich přínos pro 
studium minulé diverzity rostlin. Důraz byl kladen též na zhodnocení vztahu současné 
pylové depozice k okolní vegetaci. 
 
 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna standardně, v hlavním textu se pak věnuje teorii studia diverzity, 
publikovaným experimentálním studiím vztahu pylu a vegetace a pak samotné 
metodice sběru dat, která má význam pro budoucí autorčinu práci. 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka použila relevantní literární zdroje, je relativně dobře pokryta jejich diverzita 
ovšem rozsah není zcela vyčerpávající a jistě by si práce zasloužila pokrýt i další 
opomenuté zdroje. 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje výsledky. 
 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je psaná velmi srozumitelně, je dokumentována zčásti i vlastními obrázky, 
obsahuje jen výjimečné formální nedostatky. 
 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
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Práce splnila vytčené cíle. Ke zvýšení její kvality by ovšem bylo zapotřebí daleko 
větší pokrytí základní literatury a její hlubší diskuze. 
Lucie pracovala na tématu velmi samostatně, což považuji za plus práce, průběžně 
téma konzultovala. V průběhu psaní BP se účastnila terénních výzkumů, kde již 
hledala metodické možnosti své budoucí diplomové práce. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Doplňující poznámky: 

- v úvodu by bylo dobré doplnit obecnou informaci o pylové analýze jako hlavní 
metodě rekonstrukce vegetace a diverzity 

- Shannonův index by mohl vyjadřovat spíše evenness, chybí též vysvětlení 
proměnných vzorce 

- u beta diverzity by bylo vhodné zmínit další indexy (dis)similarity 
- popis použití Hillova čísla je trochu nesrozumitelný 
- autorka používá termín třídy pro čeledi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/bzkpravidla04112014.pdf   

• Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 6. 9. 2015. Podepsaný mi předejte osobně při 
obhajobě, nebo před obhajobou dejte do kastlíku u sekretářky, nebo pošlete na adresu: 
Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43.  


