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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Zdeněk Soldán 
 

Datum: 30.5. 2018 
 

Autor: Veronika Spurná 
 

Název práce: Diverzita rodu Riccia (Marchantiophyta) 
 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem předložené bakalářské práce bylo podat na základě literární rešerše celkový 
přehled o rodu Riccia, a to se zaměřením na historii poznání, morfologickou, 
ekologickou a chorologickou charakteristiku jeho zástupců. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Členění práce na jednotlivé kapitoly vychází z úvodního vymezení cílů práce. 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární zdroje jsou dostačující, nikoliv vyčerpávající. Citace těchto zdrojů by 
si však zasloužila pečlivější formální závěrečné zpracování. Jako příklady uvádím 
následující: rozdílné uvedení jména autora v textu a v seznamu literatury (He-nygre 
vs. He-nygren), chybějící údaje o periodiku (např. Berrie 1975, Cargill et al. 2016), 
přehození názvu studie a periodika (Duthie et al.1939), chybějící celá citace práce 
Unger 1837 v seznamu literatury atd. 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Podobně jako u literárních zdrojů by si práce zasloužila autorčinu větší pozornost, 
aby se v textu nevyskytovaly stylistické či gramatické chyby, někdy ne zcela jasné 
logičnost a jasnější posloupnost sdělení. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Odevzdaná práce splnila svůj cíl a přes výše uvedené výtky ji doporučuji k obhajobě. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
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Jaké jsou převládající fytogeografické charakteristiky zástupců r. Riccia rostoucích 
v České republice. 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
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/2017-pravidla.pdf  

• Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 30. 5. 2018. 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.  

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2017-pravidla.pdf

