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Název práce: Vliv mikroklimatu na rozšíření druhů

a složení společenstev mechorostů v porovnání s lišejníky

Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Shrnutí dosavadních poznatků o vlivu mikroklimatu a jednotlivých jeho faktorů
na rozšíření a složení populací mechorostů.
Porovnání, zda jednotlivé pozorované vlivy působí
shodně nebo rozdílně u mechorostů a lišejníků.

Struktura (členění) práce:
Práce je členěna přehledně a logicky. V textu se velice dobře orientuje.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Autorka použila velké množství zdrojů z kvalitních a ověřených publikací.
Citace mají jednotnou formu a v textu jsou správně uváděny.

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Text je bez chyb, obrázky jsou opatřeny popisky a logicky následují text.
Grafické zpracování obrázků i tabulek je kvalitní, vše bez problémů čitelné a jasné.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Cíle práce jsou jasně definované a splněné. Celá práce je konzistentní, obsah i grafické zpracování
jsou na velmi vysoké úrovni. Navíc práce slouží jako odrazový bod pro budoucí diplomovou práci.
Autorka ukázala, že se v dané problematice orientuje, dokáže vyhledávat kvalitní zdroje
a ty dále zpracovávat.
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Otázky a připomínky oponenta:
1. V textu je uvedeno, že lidé využívají mechorosty již od dávných dob především v zemědělství.
Kde a jak konkrétně jsou mechorosty v zemědělství využívány?
2. Jaké jsou druhově specifické charakteristiky mechorostů tvořících větší formace?
3. Lze využít technik dálkového průzkumu Země při studiu výskytu mechorostů?

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta
výborně
velmi dobře
Podpis školitele/oponenta:

dobře

nevyhověl(a)

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/2018-pravidla.pdf
 Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 28. 5. 2019. 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 01.

