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Posudek na bakalářskou práci 
 

x  školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
Lucie Juřičková 

Datum: 
15.6.2020 

Autor: 
Kateřina Kubíková 

Název práce: 
Západní Karpaty jako hotspot diverzity během kvartérního klimatického cyklu 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cíly práce je zhodnotit Západní Karpaty jako hotspot biodiverzity, endemismu, jako glaciální 
a interglaciální refugium a jako zdroj postglaciální kolonizace Evropy 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna do pěti celků, odpovídajících vytčeným cílům. 
 

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

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): 
Velmi dobrá 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Katka od začátku pracovala samostatně, už první verze kapitol její práce měly velmi 
dobrou úroveň a tak mou prací bylo spíš upozorňování na různé drobnosti a hlavně 
nasměrování studentky k dalším zajímavým aspektům dané problematiky. Cíle tedy 
považuji za splněné. Katka prakticky souběžně se psaním bakalářské práce již sama 
pracuje v Západních Karpatech, takže zná toto území z vlastní zkušenosti, což jistě 
přispívá k celkové kvalitě. S prací jsem velmi spokojená a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 
x  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 http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 
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 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. 

 

mailto:zuzana.starostova@natur.cuni.cz

