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Autor: 
Tereza Zimová 

Název práce: 
Habitatové preference zástupců čeledi Chydoridae (Crustacea, Cladocera) 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem literární rešerše bylo shrnout soubor podmínek prostředí, ve kterých se 
jednotlivé druhy mohou nacházet, a zjistit, zda je tato čeleď tvořena hlavně 
oportunisty, kteří si habitaty nevybírají, či jde spíše o druhy specializované na 
jednotlivé typy mikrohabitatů. V neposlední řadě se práce také snaží odpovědět na 
otázku, zda některé parametry mohou být pro konkrétní druhy limitující. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna standardně. 
 

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 citovány. 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň je pěkná, práce je přehledná. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly z mého pohledu splněny. Zejména s přihlédnutím k vývoji přípravy 
práce musím ocenit, že se Tereza neustále zlepšovala v práci s textem i psaní, 
takže nakonec vznikl čtivý a plynulý text, který zároveň vzbuzuje důvěru, že si 
studentka danou problematiku opravdu osvojila. Celkově jsem tedy s prací velmi 
spokojena a doporučuji ji k obhájení. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
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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 zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/studium/bakalarky. 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: kubicka@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu Lukáš Kubička, katedra ekologie PřF UK, Viničná 7, 128 43 Praha 2. 


