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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Jsou stanoveny zřetelně, leč poměrně široce, takže autor spíše „klouže po povrchu“, 
než aby se tématu věnoval do hloubky – v tom případě to by bylo na tlustou 
monografii: 
„Cílem této práce je shrnout informace a poskytnout přehled současných znalostí v 
oblasti disperse hlavních skupin sladkovodních bezobratlých organismů a vzájemně 
porovnat typy a druhy jejich disperse. Dalším cílem této práce je porovnat různé 
faktory ovlivňující dispersi organismů z těchto společenstev a v neposlední řadě 
zhodnotit vliv těchto faktorů na již zmiňovanou dispersi“ 
Struktura (členění) práce: 
Struktura je smyslupná a odpovídající zadání, na druhou stranu si dokážu představit 
i jiné uchopení (strukturování) tématu – např. podle zmiňovaných hlavních 
komponent (paradigmatických „modelů“), v kterých podmínkách a pro které 
organismy dávají či nedávají smysl. 
Ale i stávající struktura bez námitek. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Práce s literaturou „na jedničku“, někde jsou citace až nad rámec nutného – např. 
citace pro fakt, že potoků je víc než velkých řek  .  Jediný (ale obecný) „nešvar“ je 
snad citování mladších zdrojů – např signalizační efekt kairomonů rozhodně 
neobjevili Holomuzki et al v roce 2013, ale začalo to už v 60 letech minulého století 
(Glibert 1966 apod.)  
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce vlastní výsledky neobsahuje a ani to v bakalářské práci 
nevyžadujeme/nechceme. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Stylisticky „normální“ tj. nevybočuje ani k nečitelnosti, ale ani k čtenářské delikatese. 
Dává smysl, což je podstatné. Po formální stránce je jazyková úroveň dobrá, 
nevšiml jsem si ani překlepů.  
Více formálních nesrovnalostí je seznamu literatury: např. autor uvádí u citaci i DOI 
(což je dobře), ale ne u všech.  Někde mu (avšak spíše výjimečně) vypadla část 
informací (svazek/paginace), někde uvádí nedstandardní zkratky, např. second edi. 
u Brönmark, Hansson., někde chybí kursiva u latinských názvů druhů (to i v textu)..   
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Grafická vybavenost práce je spíše dekorativní, vzhledem k dosaženému  limitnímu 
počtu stran ji však nelze považovat za vatu, ale snahu autora tam alespoň nějaký 
ten obrázek mít. Proč ne (ale lze se ptát i proč ano  ).   
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce cíle splnila, ale jak už jsem naznačil na začátku posudku, vzhledem k šíři 
tématu nezachází nikterak do jeho hloubky. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Práce se cíleně věnuje jen několika skupinám vodních bezobratlých, vybraných 
podle „významnosti“. Nic proti tomu výběru nemám, jen bych k němu možná příhodil 
i mlže coby významné alternativní filtrátory fytoplanktonu.  
Pokud na to budu ovšem koukat z vyššího nadhledu, pokud je práce o 
metaspolečenstvech, tak „zahodit“ poměrně značnou část druhové diverzity je 
docela „luxus“, byť vzhledem ke zmiňované šíři tématu velmi pragmatický. K dobru 
autora však lze říci, že i přes toto počáteční vymezení významných skupin se v textu 
občas  zmiňuje i o těch „nevýznamných“ .  
 
Co mi v práci chybí: 
 
Např. zmínka o významu parthenogeneze pro dispersi jakožto jednom ze zásadních 
zvýhodnění pro kolonizaci nových habitatů.  
 
Také by se mi líbilo systematičtější zhodnocení/propojení i práci uvedených údajů ve 
smyslu typy habitatů vs. „kvantita vektorů“ vs disperse různých skupin organismů 
(kterých jo, kterých ne) – např. lokality na tahových cestách ptáků vs. ty mimo 
(Hessen et al 2019), lokality otevřené větru vs. ty v závětří (otevřené vs lesní tůně), 
efekt velikosti (třeba i z obráceného pohledu - jak to, že řada velkých jezer má 
vysoký podíl endemitů – a z jakých jsou skupin? )  atp. Ale jsem si vědom, že to 
vlastně na docela slušně obsáhlou makroekologickou metastudii …  
 
A obecně mi chybí i vlastní vhled a postoj autora k předkládaným údajům, neboli 
kritické myšlení (ale to platí pro většinu bakalářek). Třeba by mne zajímal osobní 
názor autora na tvrzení (str 14), že Vhodné podmínky pro úspěšnou pasivní dispersi 
jsou v přírodě vzácné.    
 

Ovšem vcelku spokojenost . 
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. 


