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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…) 
Popis metod studia primární sukcese, se zvláštním zřetelem na substituci prostoru za 
čas a problémů, které tuto metodu mohou doprovázet. Představení pylové analýzy 
jako alternativní metody pro studium sukcese v opuštěných a zatopených lomech. 
 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je logicky členěna, zabírá od všech běžně užívaných metod studia sukcese, 
přes kritiku chronosekvencí až k pylové analýze. Ovšem dlouhý výčet biasů pylové 
analýzy zastiňuje její výhody oproti chronosekvencím - důvod pro alternativu se 
poněkud vytrácí. Na závěr uvádí popis dvou opuštěných lomů, kde bude probíhat 
jeho diplomová práce.  
Rozsah práce je 40 stránek. 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Seznam použitých zdrojů je vyčerpávající. 132 zdrojů včetně několika mála 
internetových stránek a sekundárních citací. 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Ne, ty práce neobsahuje. 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce má jeden přejatý obrázek, který se do textu hodí. Nenašel jsem se překlepy ani 
pravopisné chyby, ale jazyková úroveň není nejlepší. Těžkopádné a drmolivé věty 
ubírají textu na čtivosti, objevují se nesrozumitelnosti a opakovaní slov.  
 
Str 6: "Z těchto důvodů budou právě v minulosti těžbou narušené, později částečně 
zaplavené a spontánnímu vývoji ponechané lokality předmětem studia sukcese 
pomocí pylové analýzy v mé diplomové práci." 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce je na jednu stranu vyčerpávající literární rešerší problémů a fenoménů, které 
se týkají studia primární sukcese pomocí pylové analýzy. Je logicky členěna, fakta 
odpovídají stavu poznání. Ovšem na druhou stranu to připomíná soubor všech 
předpokladů a definic, o kterých se autor dočetl a které bude muset znát, než aby s 
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těmito informacemi sám dále pracoval. Vlastní úvahy se objevují v kapitole 4.3.2, kde 
je syntetizována "sukcesní" část práce, na str.30, kde jsou očekávané výsledky, a v 
závěru, kde se podtrhuje metodický charakter zamýšlené diplomky.  
Šíře zmíněných skutečností svým rozsahem hraničí s horním stropem pro formát 
bakalářské práce a jde tak na úkor její hloubky. Příkladem může být kapitola 4.4.1.5 
Taxonomické rozlišení, kde se objevují témata, která to natahují spíše do šířky než 
do hloubky. Místo úvahy o problému, jak v pylu zachytit rostlinné druhy z různých 
sukcesích stádií, tj. kolik druhů odpovídá kolika pylovým typům, se noříme do snu o 
fosilní DNA nebo robotickém počítadle.  
 
 
 
 
 

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/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

