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Vliv pastvy na stepní společenstva
hora

v CHKo Český kras na modelové |okalitě Pání

f,] Práce je |iterární rešerší' X Práce obsahuje vlastní výs|edky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Posoudit v|iv pastvy, která by|a zahájena V minu|ém roce, na ohroŽená stepní
spo|ečenstva. Autorka chce sledovat změny ve floristickém sloŽení, reakci
jednot|ivých druhů na obnovení pastvy az|iterárních a ústních zdrojů určit rozsah
těchto spo|ečenstev v dobách, kdv pastva existova|a iako tradiční management .

Struktura (členění) práce:
Práce má 21 stran. Za h|avní nedostatek povaŽuji, Že není dostatečně dobře
zvýrazněna hierarchie kapito|' V tak d|ouhém textu se čtenáři hůře orientuje.
Standardně se pouŽívá čís|ování. Práce obsahuje dvě h|avní části: teoretickou část
s |iterární rešerší a dále část s metodikou a dosavadními výsledky. Tyto dva ce|ky by
mě|y být jasně oddě|eny. U dalších částí by mě|o b1it jasné, Že se jedná o
podkapito|y, atd. Práce tohoto typu by měla obsahovat závěr, kteý by měl shrnout
výs|edkv výzkumu.
Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z Iiterárních zdrojů?
Autorka pouŽi|a obsáhlý soubor domácích i zahraničních zdrojů. Formát citací
v přeh|edu |iteratury je značně nestandardní (například rok zdroje se obvyk|e uvádí
hned za jmény autorů, niko|iv kdesi uprostřed), ne zce|a jednotný (křestníjména
autorů jsou někdy zkracována jindy ne) a obsahuje mnoŽství překlepů i formá|ních
chyb (v přeh|edu |iteratury se nikdy nepouŽívá ,,et at..., vŽdy se vyjmenují všichni
autoři). Pro příště doporučuji pouŽít citační software (EndNote, Reference Manager)
nebo si zvo|it nějaký odborný časopis a striktně dodrŽovat formát citací, kteý je
v něm pouŽit.
Jsou zÍskané vlastní výsledky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány?
Více méně ano. Chybí závěr, kteÚ by shrnul výs|edky.
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková
úroveň):
velmi dobrá
dí|čí připomínky:
obrazová dokumentace _ nestandardní popisky obrázků. Napřík|ad obr. 1A a 1B by
mě|y být oddě|eny na obr' 1 a2 a popisek by mě| být pod kaŽdým obrázkem.
V popiscích se standardně pouŽívá zkratky obr. a nikoliv ,,obrázek... Navíc se jedná
o grafy a ne obrázky. Grafy se nerámu jí. obrázek 2 je přebfiečný, mě| by být
zahrnut do obrázku 3.
text - nejsou uvedeny procenta vysvět|ené variabi|ity u PCA
Splnění cí!ů práce a celkové hodnocení:
Ce|kově hodnotím prácijako nadprůměrnou. Literární přeh|ed neníjen pouhým
opisem |iteratury' Je vidět, Že se autorka v tématu dobře orientuje' Diskutuje
konkrétní prob|ematiku Pání hory s dosavadními poznatky z domácích i

zahraničních literárních zdrojů. Metodika je systematická a ve|mi dobře
Vypracovaná. Je jasné, jaká data chtě|a získat, a také je získa|a. Teoretická i

praktická část se výborně hodí pro pouŽití v diplomové práci.
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otázky a připomínky oponenta:
1. Autorka s|eduje rozdí| v biomase na p|ochách pasených a nepasených. Pokud to

dobře chápu, bude biomasa odebírána na konci kaŽdé vegetační sezóny po dobu
diplomové práce. Budou kaŽdý rok pouŽity stejné p|ochy nebo budou vŽdy vytyčeny
nové? odběr biomasy (tj' ostříhání plochy)je totiŽ také určitý typ managementu'
Minimá|ně se změní světe|né podmínky, zv|áště na nepasených p|ochách.

2. Autorka chce s|edovat se|ektivitu ovcí při spásáníjednot|ivých druhů. K tomu
navrhla snímkování na transektu' KaŽdý druh bude posán jako seŽraný, okousaný
nebo zby|ý. Jak chce autorka snímkovat seŽrané druhy? Předpok|ádám, Že seŽraná
rost|ina je definována tím, Že Íam není, případně je zachován neidentifikovate|ný
zbytek. Soubor se|ektivně konzumovaných druhů bude minimá|ně podhodnocený.

tlavrtr noonoceni ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

X výborně D ve|mi dobře ! dolte
Pod pis ško| itele/o ponenf-


