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Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce  X     

2 Splnění cílů práce   X    

3 Teoretická část práce   X    

4 Praktická část práce   X    

5 Formální úprava práce  X     

 

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 
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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

 

Předložená bakalářská práce pojednává o revitalizaci lesního porostu na vybrané lesní lokalitě 

v okolí Ludkovic, Luhačovické zálesí, okres Zlín. Téma práce je vysoce aktuální a regionálně 

relevantní, a dokládá uvážlivý výběr ze strany studentky. Struktura a celkový rozsah práce 

odpovídá požadavkům. Obsah práce je vyvážený, tvoří jednotný celek dílčích sub-témat 

představených v logickém sledu od obecného rámce fungování lesa jako klíčové součásti 

krajiny až po konkrétní činnost související s obnovou mladého lesního porostu po průmyslové 

těžbě. Teoretická část práce shrnuje přírodní a společenský význam lesa a stručně podává 

přehled dílčích funkcí lesa (tj. funkce klimatické, hydrologické, vodohospodářské, půdo-

ochranné, krajinné, rekreační, hygienické, estetické a kulturní), zmiňuje krajinnou ekologii 

lesů, včetně struktury lesního porostu, geografickou a druhovou charakteristiku a kategorizaci 

lesů na území ČR, a legislativní stránku a regulační opatření při využívání lesního fondu. 

Následně pak rizika, ochranu a opatření při přirozené a umělé obnově lesa. 

 

Praktická část již konkrétně seznamuje se zájmovou oblastí Luhačovického zálesí. Podává 

stručnou přírodní charakteristiku regionu na pomezí Bílých Karpat a Vizovických vrchů (v 

úvodním Obsahu práce však chybí body 4.1.2.-4.1.5., které jsou však v textu pojednány 

/geomorfologie, hydrologie, klimatické podmínky a biota zájmového území/ a tyto nesprávně 

sledově očíslovány). Navazující část podává charakteristiku lesního porostu v Luhačovickém 

zálesí v historickém kontextu a v rámci současného hospodaření a vlastnictví; seznamuje 

s Lesní správou v Luhačovicích jako státním subjektem administrující okolní lesy, vč. 

katastru obce Ludkovic, a s regionálním plánem obnovy lesa.  

 

Centrální část bakalářské práce je věnována již vlastnímu popisu revitalizaci vytěženého 

lesního pozemku v členění na popis lokality, technické zázemí a druhový výběr výsadby, 

stavbu oplocenky, ošetření mladého porostu, monitoringu a ročního vyhodnocení úspěšnosti 

výsadby od doby realizace na jaře 2018 do jara 2019. Přes přímé zapojení se do procesu 

přípravy a provedení výsadby, stavby oplocení a ochrany mladých sazenic, autorka pojala tuto 

část práce stručněji a své angažmá až příliš skromně. Toto je patrno i v samotném Závěru, 

který je spíše rozšířeným abstraktem, nikoliv vyhodnocením cílu práce a shrnutím vlastních 

výstupů a zejména vlastních zkušeností při zakládání mladého lesního porostu. 

 

Obrazová dokumentace podává představu o provedené činnosti, mohla však být rozšířena, 

včetně katastrální mapy lokality, ortofoto mapy či jiných pokladů, které jsou k dispozici. 

Literární zdroje jsou náležitě citovány a dostačujícím rozsahu. U obr. 2. je opomenut popis 

půdního profilu místa. V bodě 5.3. je nesprávně uveden latinský název výsadby - buk lesní 

(Fagus sylvatica) nikoliv Pinus sylvestris (borovice lesní). Formální úprava práce je přes 

některé překlepy a stylistické obraty solidní. Úvodní české resumé je informativní, anglická 

verze správná.  

 

Na závěr nutno zdůraznit, že studentka se aktivně podílela na programu revitalizace lesního 

porostu dané lokality pod gescí Lesní správy Luhačovice (odborná stáž), nabyla bezesporu 

řadu poznatků, znalostí a praktických dovedností, které nejsou při přípravě bakalářských prací 

u studentů zcela běžné. Tyto mohou být případně pojednány v diplomové práci se související 

tématikou regionální tvorby a ochrany životního prostředí Zlínského kraje. Celkově lze práci 

hodnotit jako přínosnou, zdařilou a velmi dobrou, splňující studijní požadavky ukončení 

bakalářského studia. 
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Kontrola plagiátorství:  

 

Bakalářská práce není plagiát, shoda:  0%. 

 

 

 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  C – dobře 
 

 

 

 

Otázky vedoucího k bakalářské práci: 

 

1. Regionální klimatický vliv lesů na krajinu. 

2. Rizika pro udržení nově osazeného lesního porostu. 

3. Státní podpora obnovy lesního fondu. 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 24.05.2019 

 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího bakalářské práce 

 

 

 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


