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Název práce:
V|iv pastvy na populačnídynamiku vybraných druhů

Práce ie |iterární rešerší'
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Souhrn znalostí o vlivu pastvy na popu|ačnídynamiku pěti druhů spo|ečně s úvodem
do prob|ematiky mode|ování popu|ačnídynamiky pomocí maticových mode|ů. Práce
neobsahuje vlastní data' mě|a by být |iterární rešeršístudovaného tématu a
zák|adem budoucí dip|omové práce; text obsahuje její cí|e a návrh metodiky.
Struktura (členění) práce:
Text je přeh|edný a srozumite|ný, do částí,,ÚVod.. a ,,Literární přeh|ed.' je však
rozč|eněn poněkud nešt'astně . PasáŽ zabývajícíse v|ivem pastvy obsaŽená v
,,Uvodu.. měla být spíšepředmětem v|astní |iterární rešerše,a to s patřičnou diskuzí
a konfrontací citovaných prací. V|astní rešeršese pak v|ivem pastvy přílišnezabývá,
jde spíšo |iterárně dobře pod|oŽený popis prob|ému, typů studovaných stanovišt'a
podrobný popis metody maticového mode|ování. Da|šíčásti ,,Cí|e diplomové práce..
a ,,Metodika.. jsou strukturovány dobře a přeh|edně'

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečnéa jsou v práci správně citováný
PouŽi|(a) autor(ka) v rešeršire|evantní údaje z |iterárních zdrojŮ?
Autorka cituje mnoŽství re|evantní domácí iang|icky psané literatury, coŽ svědčío
její schopnosti pracovat se zahraniční|iteraturou. Práce jsou citovány správně, jejich
pouŽití je re|evantní.
Jsou získanév|astní výsledky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?
Toto je bohuŽel slabé místo práce. PřestoŽe autorka se o mnoho pracích zmÍni|a,
jejich význam pro studované téma nezhodnoti|a dostatečně' Z textu se dozvím e, že
ta a ta práce existuje, čeho se asi týká, a|e nevíme co vyš|o, proč je to zajím avé a
jak to můŽe ov|ivnit autorkou studovaný systém.

Formá|ní Úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Výborná, bez výhrad. Text téměř bez chyb, práce s jazykem na úrovni. Grafické
provedení práce jasné a výstiŽné.

Splnění cíIůpráce a ce|kové hodnocení:

Práce sp|ňuje Úko| být |iterární rešeršía Úvodem do studované prob|ematiky, avšak
autorka podceni|a v|astní poh|ed na studované téma a propojeníjednot|ivých
zjištěných znalostí'
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otázky a připomínky oponenta:

Domnívám se, Že text v kapito|e 2.3 je zbytečně podrobný na úkor širšíhopoh|edu
na mode|ování popu|ačnídynamiky. Cí|em rešeršeby nemě| být detai|ní popis určité
metody, ale spíšzhodnoceníjejího významu, prob|émů, které můŽe přinášet (uŽití
přík|adů), popis a|ternativ.
V textu nejsou zmíněny práce na téma ohroŽené druhy a predikce jejich vývoje;
takové práce nejsou? Jak je to s propojením teorie a ap|ikovaného.ňanagementu
vzácných druhů?
Místo českých názvŮ rost|in (a někdy dokonce jen rodového jména) by autorka mě|a
v ce|ém textu dodržovat používání|atinskýho názvos|oví.
K navrhované metodice: Jak autorka při výsevových pokusech zabrání přínosu
Semen z oko|í výsevových p|ošek? Bude mít autorka v přÍpadě kriticky a si|ně
ohroŽených druhů k dispozici dostatečnémnoŽství semen? Bude je sít i na loka|ity,
na kteých se daný druh nevyskytuje (z metodiky to neníjasné)? Jak ve výsevovém
pokusu ošetřískutečnost, Že jeden ze zkoumaných druhů k|íčíjenv přítomnosti
mykorrhizní houby? Jak chce autorka s|edovat variabilitu reakce na pastvu (cí| č. 3)
pokud bude kaŽdý zvzácných druhů s|edovat jen na dvou |oka|itách? Jak moc
vybraná stanoviště pokývají skutečnou variabi|itu? Bude pastva stejná na obou
p|ochách? Bude moci vysvět|it případné rozdí|y stanovištěm, pastvou...? Ko|ik |et
p|ánuje autorka s|edovat popu|ace? Bere v potaz ve|ký v|iv meziročnívariability?

Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástízveřejněných
informací)
Pod

p

ve|mi dobře
is š ko lite]e&Lo tr9ť9----"

-l

d€bfe

n

Instrukce pro vyp|nění

o

.
.

Prosíme oponenty i Ško|iteleo co nejstručnějŠía nejvýstiŽnějŠíkomentáře k jednot|ivým
bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačenr5 rubriky jsou povinnou součástí posudku.
V přÍpadě práce za|oŽené na v|astních výs|edcÍch hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a
zpracování výs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.
Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě na horak@natur'cuni.cz (pro Úče|y
zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (ako součást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Viničná 7 , 128 44 Praha 2.

