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Název práce: Primární sukcese – metody studia a možnosti pylové analýzy 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Pavel byl postaven před nelehký úkol: v rešeršní bakalářské práci pojednat použití 
pylové analýzy, tedy primárně paleoekologické metody, pro studium sukcese. Tedy 
před úkol propojit dva obory, které mají každý svoji tradici, svoji literaturu, svoji 
terminologii, jiné škály a otázky. 
Tématem dle SIS bylo „Sukcese v opuštěném kamenolomu čtena pylovým 
záznamem“, předmětem výsledné rešerše je sukcese obecně, problematika jejího 
studia metodou chronosekvencí a obecně pojednaná metoda pylové analýzy. 

Struktura (členění) práce: 
Kapitoly jsou logicky řazené a číslované. Práce má 44 stran, z toho je 28 stran 
vlastní text. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Citováno je (vesměs správně) cca 130 zdrojů, z valné většiny primárních článků 
v odborných časopisech. To hodnotím velmi kladně. V soupisu literatury považuji 
za nadbytečné uvádět webové stránky u prací, které vyšli tiskem (seznam literatury 
tak narostl na 12 stran). Weby (kde je správně vždy uvedeno datum přístupu), bych 
citoval jen u prací, které nemají sazbu tisku (např. web AOPK, Mapy ČGS), nikoli u 
článků apod. (tedy neuvádět, že k danému článku autor přišel skrze doi…, 
researchgate, google books atd.). Manuskripty – diplomové práce apod. by se mely 
citovat v jaké knihovně jsou deponovány, ne (nejen) jako web. Několik sekundárních 
citací je označeno, mezi tím i běžně dostupné práce - např. mapa potenciální 
přirozené vegetace, která by měla autorovi projít rukama přímo, nejen být citována 
sekundárně. 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce vlastní výsledky neobsahuje. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úprava působí velmi dobře (obsah, značení kapitol, odstavce). Napsaná je 
čtivě, stylistické chyby apod. jsem téměř nezaznamenal. Hodilo by se začleněné více 
obrázků a schémat. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce splnila cíle a požadavky bakalářské práce. Formálně je OK, připomínky mám, 
jak se od oponenta očekává, k věcné stránce textu: 

- Celkově práce působí trochu nevyváženě a tematicky roztříštěně, jak patrně 
vyplynulo z úkolu propojit obory a metody dříve nepropojované. Některé části 
jsou dobré, ale většina textu působí jako několik dílčích, někde povrchních 
rešerší vedle sebe. Jinými slovy, text celkově působí málo zacíleně přímo 
k vymezenému tématu (tématu, jak je nastíněno v úvodu; název práce je velmi 
obecný a široký, pro BP špatně uchopitelný – nabízí se otázka, do jaké míry je 
to chyba případného příliš širokého zadání školitelem a do jaké míry je to 
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autorova volba). Text by zasloužil mnohde zestručnění a argumentační 
propojení, což už asi autor nestihl. 

- Propojení, zhodnocení a kritický autorův odstup je patrný ve velmi dobrém 
úvodu práce. Chválím začlenění převzatého grafu (koncepčního schématu), 
který nastíněnou problematiku výborně ilustruje. Škoda, že je to jediný obrázek 
v celé práci. 

- Značnou část textu tvoří detaily, řekl bych učebnicové povahy, jen volně 
související s problémem vymezeným v úvodu. Tyto detaily v kontextu práce 
působí nadbytečně (např. značné části kap. 3, kap. 4.3.1, kap. 4.4.1.4, 4.4.1.5, 
tedy příklady primární sukcese, pasáže o mikroskopii a o rozvoji metod 
výzkumu DNA ze sedimentů). I když tyto pasáže jsou patrně napsány věcně 
správně, tak čtenáři uniká smysl, proč jsou v práci takhle jen jaksi vedle sebe. 

 
Několik dobře napsaných pasáží (úvod, argumentačně podložené plány na DP) jasně 
ukazuje, že autor tématu nejen v rámci možností porozuměl, ale i si o tom něco sám 
myslí. Proto doporučuji k obhajobě, navrhuji dvojku s tím, že v případě výborné a 
přesvědčivé nebo naopak fatální obhajoby může být hodnocení jiné. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Připomínky ke konkrétním částem práce: 

- Kapitoly „Příklady primární sukcese“ a „Metody studia sukcese“ - pojednání o 
příkladech ze severní Ameriky (duny, plochy po ledovci) se podle mě 
nadbytečně opakuje na více místech (odkazy tam a zpět mezi kap. 3 a 4), 
stačilo by je dát do jedné kapitoly a stručněji. V případě kritiky chronosekvencí 
se autor zjevně „chytil“ zejména jednoho článku (Johnson a Miyanishi 2008, 
v práci je citován na devíti místech) a patrně převážně podle tohoto článku je 
v bakalářce prezentovaná argumentace a příklady. 

- Nesouhlasím s autorem až skoro zavrhujícím chronosekvence úplně, protože 
přináší „zjednodušení“. To není špatně, to je podstata vědy, dělat 
zjednodušené modely pro pochopení skutečnosti. To, že je použití 
chronosekvencí v pár dobře v práci představených případech špatně, nic 
nemění na tom, že je to metoda užitečná a přinesla ve studiu sukcese mnoho 
dobrých výsledků. Její kritika budiž dobrá jako připravení si půdy a 
argumentace pro používání pylové analýzy. 

- Postrádám pokus o rešerši palynologických prací, tedy používajících pro 
autora cílovou metodu. V práci se dozvídáme, že autor našel takovouto práci 
jednu (Birks 1980a), ale citovaná je poprvé až v závěru a bez podrobností. 
Sám také neznám práce přímo studující palynologicky sukcesi v lomu nebo 
podobném kontextu. Dost možná podobné práce zatím publikované nejsou a 
v tomto je nadějné, že bude nová a objevná autorova budoucí diplomka. Jsou 
ale palynologické studie primárně řešící jiné otázky, ale zachycující něco 
podobného – např. návrat lesa po opuštění sídliště u palynologických prací 
prováděných v archeologickém kontextu, nebo práce založené na studiu velmi 
jemně stratifikovaných jezerních sedimentů, kde mohou být i oscilace v řádu 
desítek let vidět. Byť jde o starší dobu, bylo by dobré rešerší vedoucí i tímto 
směrem zjistit, zda nějaké dřívější palynologické práce postihly vegetační 
změny na časové škále desítek let, podobné jako chce autor zkoumat 
v případě lomů na Vysočině. 

Otázky oponenta: 
- V jakých případech v práci kritizovaná metoda chronosekvencí naopak funguje 

a přinesla o sukcesi zajímavé poznatky? 
- Lze nějak shrnout a zobecnit, za jakých podmínek studovat sukcesi přímo, kde 

metodou chronosekvencí a kde pylovou analýzou? 
- Jaké je časové rozlišení pylové analýzy, příp. na čem záleží? Byl někde 

pylovou analýzou zkoumán vývoj vegetace během desetiletí? 
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- Jsou sukcesní změny vegetaci dříve zachycené metodou chronosekvencí (teď 
za předpokladu, že jsou správně) natolik velké a jednotlivá stádia kontrastní, 
že by byly vidět i pylovou analýzou, přes všechny zmiňované problémy a 
omezení pylové analýzy? (v případě lomů na vysočině, které budou studovány 
v rámci DP, nebo klidně na jiných příkladech). 

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/2016-pravidla.pdf  

 Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 8. 9. 2017. Podepsaný předejte osobně mně při 
obhajobě, nebo před obhajobou dejte do kastlíku s mým jménem 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/2016-pravidla.pdf

