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Posudek na bakalářskou práci 
 

x  školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
Lucie Juřičková 

Datum: 
3.9.2018 

Autor: 
Kateřina Běláčová 

Název práce: 
Fylogeneze a ekologie čeledi Planorbidae 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo kriticky zhodnotit stávající znalosti o fylogenezi a ekologii čeledi 
Planorbidae. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
V první kapitole je shrnut současný stav poznání fylogeneze čeledi a v následujících 
kapitolách je pak dáván do souvislosti s tradičními přístupy pomocí morfologických 
znaků. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární zdroje jsou dostatečné a správně citované. 
 

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): 
 
Formální úroveň práce je dobrá. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Původní rozsah práce byl plánovaný šířeji, vedle fylogeneze se autorka měla 
zabývat i ekologií čeledi Planorbidae. Jenomže potom Katka zmizela na více než rok 
a práci dokončovala na poslední chvíli letos o prázdninách. V té době jsem nebyla 
neustále po ruce, takže práci psala částečně velmi samostatně. Ekologická část 
z práce nakonec úplně vypadla, protože fylogenetická část bohatě vystačila na celou 
bakalářku. Vzhledem k hektickému dokončování už jsem však nestihla upravit název 
bakalářské práce v SISu. Přes dosti nestandardní průběh tvorby pokládám 
bakalářskou práci Katky Běláčové za vcelku zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 
Připomínky zcela ponechávám oponentce. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
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 výborně  x 
  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 zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 

 Posudek, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 
externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo doručte do 
místnosti 241 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den 
obhajoby. 
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