
Posudek na bakalářskou práci

 školitelský posudek
 oponentský posudek

Jméno posuzovatele: Petr Jan Juračka

Datum: 3.9.2019

Autor:
Alexander Nagy
Název práce:

Faktory ovlivňující strukturu metaspolečenstev hlavních skupin sladkovodních 

bezobratlých 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo připravit studenta pro pochopení 
ekologie metaspolečenstev bezobratlých malých vodních ploch, kterým by se v 
rámci kokořínských tůní měl věnovat v navazující magisterské práci. 

Struktura (členění) práce:

Práce je členěna dle mě logicky. Úvodní členění základních skupin bezobratlých 
do jisté míry odráží hlavní skupiny těchto organismů obývající zejména tůně 
střední Evropy a někdo by jistě mohl namítat, že zde chybí mnohé z dalších skupin 
bezobratlých, případně že je věnován různě velký prostor různým taxonomickým 
skupinám bez jasně daného klíče. Věřím, že tento mírný nepoměr však odráží 
zejména dostupnost studijní literatury. Další členění práce na dispersi a její vektory 
se pak jeví poměrně uceleně.

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 dostatečné rozhodně jsou a jejich použití se jeví jako 
nanejvýš správné.

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

Práce vlastní výsledky neobsahuje. Student se však již aktivně účastnil terénních 
odběrů.



Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Formální úroveň byla hlavním důvodem prodloužení studia a odevzdání práce až 
na třetí pokus. Do jisté míry za to jistě může poměrně obecné zadání a značné 
množství relevantních prací v oboru. Jejich interpretace byla pak náročná, stejně 
jako formulace hlavních myšlenek v češtině. V průběhu práce na několika revizích 
textu se však, věřím, Alexander naučil výrazně lépe pracovat s textem, než jak 
tomu bylo v začátcích. Přestože současný jazyk práce nebude patrně patřit mezi 
poklady českého písemnictví, věřím, že jeho současná podoba splňuje při 
nejmenším standardy kladené na bakalářské práce. Formální úroveň citací i 
obrazové dokumentace se pak jeví zcela v pořádku.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Celkově jsem rád, že se podařilo tuto práci dotáhnout do poměrně kompaktního 
výsledku a věřím, že je připravena k obhajobě.

Otázky a připomínky oponenta:

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.


