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Posudek vedoucího

Teoretická část práce je zpracovaná přehledně, s logickou strukturou, s využitím také zahraničních 

literárních zdrojů. Tvoří tak dobrý základ pro praktickou část práce. Ta je zaměřena zejména na  

statistické zpracování a analýzu výsledků dvou vybraných metod stanovení objemu dřevní hmoty, 

s cílem tyto dvě metody stanovení porovnat a případně identifikovat možné zdroje odlišností. 

Zpracování tématu je na odpovídající úrovni bakalářské práce. Autorka zde využila znalosti získané 

zejména při zpracování teoretické části  práce zaměřené na klasifikaci metod, postupy měření a způsoby 

výpočtu objemu dřevní hmoty a vhodné metody statistického zpracování výsledků v kontextu základních 

principů lesního hospodářství a zadávání těžebních prací.  Práce je vhodně doplněna přehlednými 

obrázky a tabulkami. Při vlastním zpracování práce studentka využívala konzultací a byla schopna 

připomínky zapracovat. Byla však limitovaná podceněním časové náročnosti při zpracování zejména 

praktické části práce. To se projevilo jednak drobnými formálními nedostatky pří závěrečných úpravách 

práce a také  při nepřesné formulaci některých zhodnocení a závěrů. I přes tyto drobné 

nedostatky práce splňuje zadání a svým rozsahem i zpracováním vyhovuje požadavkům kladených na 

bakalářskou práci. 




