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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…) 
 
Cílem práce je podat přehled o současném výzkumu populační genetiky včel. 
Cíle práce nejsou v textu zmíněny. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Struktura textu je standardní. 
 
 

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. Jejich použití je v řadě případů nejednoznačně 
použité. Vzhledem ke složitému vyjadřování informací dochází ke ztrátě vazby mezi 
citací a informací. 
 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Text nepatří po formální i jazykové stránce k nejkvalitnějším. Kritiku nechávám na 
oponentovi. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Velkým problémem práce je jazyková úroveň a problém studentky vyjádřit se přesně 
a věcně správně. Přesto došlo během posledního týdne k výraznému zlepšení textu 
do stavu, který již bylo možné číst. Studentka si měla lépe rozvrhnout čas na tvorbu 
textu. Nejdůležitější kapitola, tedy „Populační genetika včel“, z velké části minula 
téma. K přepracování této kapitoly již z časových důvodů nedošlo, i když některé 
podstatné informace byly nakonec dodány. Až na několik výjimek studentka 
nedokázala propojit informace z více článků do jednolitého textu. Nakonec ale 
musím ocenit snahu studentky zapracovávat připomínky. Na výsledné hodnocení 
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bude mít velký význam také prezentace bakalářské práce. 
 
 
 

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/studium/2018-pravidla.pdf 

 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. 

 


